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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru 

finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 

perioada regimului comunist în România

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 

preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
(b364 din 08.06.2022), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr. XXXV/2928/15.06.2022 şi înregistrată la Consiliul 

Legislativ cu nr. D701/16.06.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată 

şi al art. 33 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art. 31 alin. (1) 

din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului 

de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 

abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel încât deţinătorul de puncte să poată 

solicita valorificarea acestora în numerar în termen de 3 ani de la 

comunicarea deciziei de compensare, iar pentru deciziile de 

compensare emise înainte de I ianuarie 2017, termenul în care 

deţinătorul de puncte poate solicita valorificarea acestora în numerar să 

înceapă să curgă nu mai devreme de data comunicării deciziei.



Intervenţiile legislative preconizate sunt argumentate în 

Expunerea de motive prin faptul că ..Pentru a vorbi de o împlinire a 

termenului este necesar ca acest act să îi fie comunicat beneficiarului 

întrucât numai în acest fel se poate retine lipsa de diligenţă în 

neexercitarea dreptului în termen. Or, în forma actuală a legii, 
pasivitatea beneficiatului este influenţată de atitudinea discreţionară a 

administraţiei, respectiv de momentul în care aceasta realizează în 

practică comunicarea actului către beneficiar'".
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar 

în aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3- Menţionăm că, potrivit prevederilor art. 7 alin. (3^ din Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ..Propunerile legislative, proiectele de legi şi celelalte 

proiecte de acte normative vor fi însoţite, în mod obligatoriu, de o 

evaluare preliminară a impactului noilor reglementări asupra 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului"'.
Evaluarea preliminară a impactului noilor reglementări asupra 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului reprezintă un set de 

activităţi şi proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare 

adecvată a iniţiativelor legislative, în vederea, atât a evaluării 

impactului legislaţiei specifice în vigoare la momentul elaborării 

proiectului de act normativ, cât şi a evaluării impactului politicilor 

publice pe care proiectul de act normativ le implementează.
4. Semnalăm că soluţia legislativă preconizată pentru teza finală 

a art. 31 alin. (1), potrivit căreia ..Pentru deciziile emise înainte de 1 

ianuarie 2011, termenul începe să curgă de la această dată, dar nu mai 

devreme de data comunicării decizief. este susceptibilă a încălca 

principiu] neretroactivităţii legii, consacrat în art. 15 alin. (2) din 

Constituţia României.
A

In acest sens, precizăm că, de lege lata. potrivit tezei finale a 

art. 31 alin. (1) ..Pentru deciziile emise înainte de 1 ianuarie 2017, 
termenul începe să curgă de la această dată". Astfel, tennenul pentru 

depunerea cererilor pentru valorificarea punctelor prin încasarea 

echivalentului bănesc, pentru deciziile emise anterior datei de 1 ianuarie 

2017, a expirat la data de 1 ianuarie 2020.



Menţionăm că, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 57/2006, s-a 

stabilit că ^,orice prevedere nouă poate fi aplicată numai de la data 

intrării sale în vigoare, pentru a respecta principiul neretroactivităţii 

legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie'".
Totodată, precizăm că, în jurisprudenţa Curţii Constituţionale s-a 

statuat că „o/*/ de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară 

cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce 

din raportul anterior^ dacă s^au realizat înainte de intrarea în vigoare 

a legii celei noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării acestei 

legi, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Insă legea 

nouă este aplicabilă de îndată tuturor situaţiilor care se vor constitui, 
se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi 

tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea 

legii vechi".
5. Sub rezerva observaţiei formulate la pct. 4 supra, semnalăm că 

propunerea legislativă poate fi îmbunătăţită din punctul de vedere al 
respectării normelor de tehnică legislativă, după cum urmează:

5.1. In aplicarea dispoziţiilor ait. 59 din Legea nr. 24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară 

reformularea titlului şi a părţii dispozitive a articolului unic, astfel:
,JLegepentru modificarea art 31 alin, (1) din Legea nr. 165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 

sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în România".
.firticol unic. - La articolul 31 din Legea nr. 165/2013 privind 

măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 

comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările şi completările 

ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(I)...".
Ca urmare a însuşirii prezentei observaţii, expresia „7. Articolul 

31, alin. (I) se modifică şi va avea următorul cuprins:" trebuie 

eliminată.
5.2. In măsura în care există raporturi sau situaţii juridice, în curs 

de soluţionare, născute în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 

nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în aplicarea 

dispoziţiilor art. 26 şi art. 54 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, recomandăm completarea 

propunerii legislative cu un articol roman, marcat ca art. II, care să
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cuprindă dispoziţii tranzitorii referitoare la măsurile ce se instituie cu 

privire la derularea raporturilor juridice născute în temeiul vechii 

reglementări, care urmează să fie înlocuită de noul act normativ. 
Dispoziţiile tranzitorii trebuie să asigure, pe o perioadă determinată, 
corelarea celor două reglementări, astfel încât punerea în aplicare a 

noului act normativ să decurgă firesc şi să evite retroactivitatea acestuia 

sau conflictul între nonne succesive.
Ca unuare a însuşirii prezentei recomandări, actualul articol unic 

va fi marcat ca
5.3. Luând în considerare prevederile art. 70 alin. (1) din Legea 

nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ţinând cont de faptul că, anterior, Legea nr. 165/2013 privind măsurile 

pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, 
a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 

România a fost supusă şi altor intervenţii legislative, recomandăm ca 

prezentul proiect să fie completat cu un articol distinct, art. III, care să 

prevadă republicarea acesteia, cu următoarea formulare:
III. - Legea nr. 165/20J 3 privind măsurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 

preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 

mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 

modificarea adusă prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare"/

Bucureşti
Nr. 779/04.07.2022



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 278/17 mai 2013L. nr. 165/2013
Lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

M.Of. nr. 278/17 mai 2013promulgată prin D. nr. 479/20131

Decret pentru promulgarea Legii privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România

2 modificări prin M. Of. nr. 819/21 dec. 2013 modifică ari. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 
12 alin. (î) şi (2), art. 17 alin. (4) şi (5). ari. 
19 Ut. a), art. 32 alin. (I): 
introduce pct. 8 la art. 3. alin. (6_}) la ari.

L. nr. 368/2013
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv 
în perioada regimului comunist în România 2/

M. Of. nr. 835/24 dec. 2013 prorogă termenul prevăzut la art. 10 alin. 
(l) până la 1 septembrie 2014: 
termenul prevăzut ta art. 20 alin. (4) se 
prorogă până la data de I ianuarie 2015

3 modificări prin O.U.G. nr. 115/2013
Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unui nou termen în 
care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din 
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor 
termene şi pentru modificarea şi completarea art, 45 din 
aceeaşi lege

aprobată cu modificări şi L. nr. 65/2015 
completări prin

M.Of. nr. 226/2 apr. 2015

M. Of. nr. 281/16 apr. 2014
Decizia nr, 88 din 27 februarie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate 
la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România

dispoziţiile art. 4 teza a doua sunt 
constitu(ionale în măsura în care termenele 
prevăzute la art. 33 din aceeaşi lege nu se 
aplică şi cauzelor în materia restituirii 
imobilelor preluate abuziv, ajlale pe rolul 
instanţelor la data intrării în vigoare a legii.

admisă excepţie D.C.C. nr. 88/2014 
de neconst. prin

dispoziţiile art. 4 teza a doua raportate la 
cele ale an. 1 alin. (2) în redactarea 
anterioară modificării acestor prevederi 
prin Legea nr. 368/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
165/2013 sunt neconstiliifionale.

M. Of. nr. 418/5 iun. 2014
Decizia nr. 210 din 8 aprilie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate 
la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România, în redactarea 
anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 
368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013

5 admisă excepţie D.C.C. nr. 210/2014 
de neconst. prin

prevederile art. 4 teza a doua suni 
consiiluţionale în măsura în care termenele

6 admisă excepţie D.C.C. nr. 269/2014 
de neconst. prin

M. Of, nr. 513/9 iul. 2014
Decizia nr, 269 din 7 mai 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate prevăzute la art. 34 alin. (1) din aceeaşi
la art. 7 alin (1). art. 11 alin, (J) Şi (2). lege nu se aplică şi cauzelor în materia
lit. a), art. 21 alin. (6) Şl (8), art. 31 alin. (5), art. 34 alin. (1). *............ l i i i . u n,
art. 35 alin. (2) şi art. 50 lit. b) leza întâi din Legea nr. restituirii imobilelor ţmeluate abuziv, aflate
165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de pe rolul instanţelor la data intrării în 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în vigoare a legii 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România
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7 admisă excepţie D.C.C. nr. 686/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 68/27 ian. 2015
Decizia nr. 686 din 26 noiembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalilate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 
21 alin. (5), (8) şi (9), precum şi a celor ale art. 4 teza întâi 
raportate la cele ale art. 22. ari. 23. art. 35 alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire. în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România

constată că dispoziţiile art. 17 alin. (1) Ut. 
a) $i ari. 2! alin. (5) şi (8) sunt 
constituţionale în măsura în care nu se 
aplică deciziilor/dispoziliilor entităţilor 
învestite cu soluţionarea notificărilor, 
emise în executarea unor hotărâri 
judecătoreşti prin care instanfele s-au 
pronunţat irevocabil/dcfinitiv asupra 
calităţii de persoane îndreptăţite şi asupra 
întinderii dreptului de proprietate.

8 modificări prin L.nr. 65/2015 M. Of. nr. 226/2 apr. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se 
finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 
165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire. în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România, 
precum şi pentru prorogarea unor termene

modifică art. 45 alin. (4) şi (6); 
introduce alin. (6_I(-(6_4) la art. 45:

abrogă art. 45 alin. (5);
prorogă termenul de la art. 20 alin. (4)
pună la I mai 2015

9 completat prin O.U.G. nr. 21/2015 M. Of. nr. 468/29 iun. 2015
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire. în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România, a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile 
care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale din România, precum şi alte măsuri în 
domeniul restituirii proprietăţilor 

aprobată cu modificări şi L. nr. 103/2016 
completări prin

introduce art. I5_l. alin. (6_2) la art. 21

M. Of. nr. 394/24 mai 2016

10 completat prin M. Of. nr. 473/30 iun. 2015L. nr. 168/2015
Lege pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România

introduce alin. (6) la ari. 6

11 modificări prin M. Of. nr. 986/31 dec. 2015
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenelor 
prevăzute la ari. 11 alin. (1). art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) 
din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, Tn natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România

respinsă prin L. nr. 149/2017

O.U.G. nr. 66/2015 Termenele prevăzute la art. II alin. (I). art. 
20 alin. (5) şi art. 27 alin. (!) se prorogă 
până la data de 1 ianuarie 2017

M. Of. nr. 500/30 iun. 2017

12 modificări prin L. nr. 103/2016 M. Of. nr. 394/24 mai 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire. în natură sau prin echivalent, a Imobilelor preluate în 
mod abuziv In perioada regimului comunist în România, 
precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au 
aparţinut cultelor religioase din România

modifică ort. 31 alin. (2) şi art. 33 alin. (4); 
introduce alin. (5_l) şi (5_2) la ari. 6. art. 
I5_l. alin. (6J) la ari. 21. alin. (10) la art. 
21. alin. (2_J) Io ari. 31. alin. (4) şi (5) la 
art. 34. Ut. i) la art. 36
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■'3 modificări prin O.U.G. nr. 98/2016 M. Of. nr. 1030/21 dec. 2016 modifică art. 6 alin. (5) şi (5_1). ari. 10 
alin. (I) şi ari. 34 alin. (5) Ut. b);Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene, 

instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru 
finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în 
cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 
finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, 
semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea 
nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 111/2017 
completări prin

introduce alin. (5_3) la art. 6:

prorogă termenele prev. la art. / / alin. (!) 
şi art. 20 alin. (5) până la data de I ian. 
2018M. Of. nr. 399/26 mai 2017

modificări prin M. Of. nr. 1055/28 dec. 2016L, nr. 251/2016 modifică art. 31 alin. (2_1); 
introduce alin. 12__l) la art. 41: 
abrogă art. 4! alin. (2) la data de I 
ianuarie 2017

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, in 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv 
în perioada regimului comunist în România

15,modificări prin D.C.C. nr. 44/2017 M. Of. nr. 211/28 mar. 2017 .•uispendă pentru 45 de iile dispoziţiile art. 
7 alin. (!) şi ari. 11 alin. (I) (termenul se 
împlineşte la 12 mai 2017) după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constituţie

Decizia nr. 44 din 31 ianuarie 2017 referitoare ta excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) şi ale art. 11 
alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România

16 admisă excepţie D.C.C. nr. 44/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 211/28 mar. 2017 art. 7 alin. (1) şi art. 11 alin. (1)
Decizia nr. 44 din 31 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1)şi ale art. 11 
alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, in natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România

17 modificări prin L. nr. 111/2017 M. Of. nr. 399/26 mai 2017 modifică art. 6 alin. (5_3), art. 10 alin. (1),
art. 21 alin. (6) şi art. 3):
introduce alin. (3__l) şi (3^2) la art. 32 şi
lit. d) Ia art. 34 alin. (5):
abrogă ari. 7, art. I /, art. 17 alin. (I) lit.
c), art. 20 şi art. 27-30

Lege privind aprobarea Ordonanţe» de urgenţă a Guvernului 
nr, 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor 
noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor 
cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de 
împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului 
privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 
ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

M. Of. nr. 500/30 iun. 201718 modificări prin L. nr. 149/2017 respinge O.U.G. nr. 66/2015
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 
alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 
165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România
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19 admisă excepţie D.C.C. nr. 395/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 574/18 iul. 2017 constată că prevederile art. 13 alin. (I) din 
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentni 
finalizarea procesului de restituire. în 
natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în 
România sunt constitufonale în măsura în 
care restituirea terenurilor forestiere 
aparfnând domeniului public al stalului se 
realizează mimai după trecerea prealabilă 
a acestor terenuri în domeniul privat al 
statului, in condifiile legii.

Decizia nr. 395 din 13 iunie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) şi (3) din 
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România

20 admisă excepţie D.C.C. nr. 671/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1015/21 dec. 2017 sintagma „numai după epuizarea 
suprafeţelor de teren agricol afectate 
restituirii in natură identificate la nivel 
local” din cuprinsul art. 21 alin. (4)

Decizia nr, 671 din 24 octombrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) şi art. 41 
alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a Imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România

21 completat prin M. Of. nr. 658/30 iul. 2018L. nr. 212/2018 introduce alin. (I_l) la art. 35
Lege pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative

22 modificări prin M. Of. nr. 418/28 mai 2019L, nr. 111/2019 modifică art. 35 alin. (!)
Lege pentru modificarea alin, (1) al art. 35 din Legea nr. 
165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a Imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România

23 modificări prin M. Of. nr. 221/18 mar. 2020L. nr. 22/2020 modifică art. 3 pct. 7 şi art. 21 alin. (6)
Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire. în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România şi pentru completarea 
articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au 
aparţinut cultelor religioase din România

24 modificări prin O.U.G. nr. 72/2020 M. Of. nr. 412/19 mai 2020 suspendă aplicarea prevederilor art. 21 
alin. (6) până la data de 1 martie 2021Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. (6) al art. 21 din 

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii 

aprobată cu modificări prin L. nr. 193/2021 M. Of. nr. 681/9 iul. 2021

2s admisă excepţie D.C.C. nr. 602/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 923/9 oct. 2020 art. 41 alin. (1). în interpretarea dată prin 
Decizia nr. 40 din 14 noiembrie 2016, 
pronunfaiă de înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie — Completul pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept

Decizia nr. 602 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea 
nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în 
interpretarea dată prin Decizia nr. 40 din 14 noiembrie 2016, 
pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
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26 modificări prin M. Of. nr. 1011/30 ocl. 2020L. nr. 219/2020 modifică an. 2J alin. (6). ari. 33 alin. (4); 
introduce alin. (3_l) la art. 31Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire. în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv 
în perioada regimului comunist în România

27 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 189/2021 M. Of. nr. 466/4 mai 2021 ari. 21 alin. (6), astfel cum a fosl modificai 
prin Legea nr. 219/2020 pentnt 
modificarea şi completarea Legii nr. 
165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesidui de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România

Decizia nr. 189 din 18 martie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea 
nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel 
cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România

28 modificări prin D.C.C. nr. 189/2021 M. Of. nr. 466/4 mai 2021 suspendă pentru 45 de zile art. 21 alin. (6) 
(termenul se împlineşte la data de 17 iunie 
2021). după care operează prevederile art. 
147 din Constituţie

Decizia nr. 189 din 18 martie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea 
nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel 
cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România

29 modificări prin aprobă cu modificări O.U.G. nr. 72/2020 şi 
modifică art. 21 alin. (6)

M. Of. nr. 681/9 iul. 2021L. nr. 193/2021 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 
alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri 
tranzitorii
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