
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU 

CONSTITUȚIONALITATE 

COMISIA JURIDICĂ, DE 

DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

Nr. 4c-23/197/2021                 
 

 

                                                                                          Bucureşti, 30.06.2021 

                  

 

 

BIROULUI  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAȚILOR 
 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Legii 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, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a 

Deciziei Curții Constituționale nr. 725 din 7 octombrie 2020, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.959 din 19 octombrie 2020, transmisă cu adresa                                  

nr. PL.x 353/2020/2021 din 29 iunie 2021. 

 

 

 

               P R E Ş E D I N T E 

             Ringo DĂMUREANU 

P R E Ş E D I N T E 

 Mihai-Alexandru BADEA 
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RAPORT COMUN 

asupra Legii 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 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

constituționalitate şi Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate cu 

Legea 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, aflată în procedură de 

reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.725 din 7 octombrie 
2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.959 din 19 octombrie 
2020, transmisă cu adresa PLx 353/2020/2021. 

Legea supusă reexaminării avea ca obiect de reglementare adoptarea 

Ordonanței  de urgență a Guvernului nr. 72/2020 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 și instituirea unor măsuri tranzitorii, în 

sensul că evaluarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri se exprimă în 

puncte și se face prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent 

emiterii deciziei de către Comisia Națională, în considerarea caracteristicilor tehnice 

ale imobilului şi a categoriei de folosinţă la data preluării acestuia, şi se exprimă în 

puncte. 

Această Lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată, a 

fost transmisă spre promulgare Președintelui României la data de 19 iunie 2020. 

În data de 2 iulie 2020 a fost formulată sesizare de neconstituționalitate de 

către Guvernul României referitoare la prevederile Legii. 

Curtea Constituțională a pronunațat Decizia nr. 725 din 7 octombrie 2020, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.959 din 19 octombrie 2020, 

prin care admite obiecția de neconstituționalitate formulată și constată că Legea 

privind adoptarea 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 este neconstituţională în ansamblul său. 

În privinţa efectelor deciziei de admitere a obiecţiei de neconstituţionalitate, 

Curtea reţine distincţia realizată în jurisprudenţa sa în sensul că admiterea unei 

obiecţii de neconstituţionalitate cu privire la legea de aprobare a ordonanţei de 

urgenţă comportă o dublă perspectivă.  

Prima perspectivă vizează viciul de neconstituţionalitate ce priveşte însăşi 

adoptarea ordonanţei de urgenţă sau conţinutul normativ al acesteia, după caz, iar 

cea de-a doua perspectivă vizează viciul de neconstituţionalitate ce priveşte 

adoptarea legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă sau conţinutul normativ propriu 

al acestei legi, după caz (Decizia nr.412 din 20 iunie 2019, publicată în Monitorul 

Oficial cu numărul 570 din data de 11 iulie 2019). Cu privire la această din urmă 

perspectivă, care face obiectul cauzei de faţa, Curtea a reţinut că, de principiu, 

proiectul legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă cuprinde un articol unic de 

aprobare a ordonanţei de urgenţă, însă conţinutul propriu al legii poate fi modelat în 

cadrul procedurii parlamentare de adoptare a acesteia, prin depunerea şi aprobarea 

unor amendamente.  

Prin urmare, viciul de neconstituţionalitate extrinsecă vizează procedura 

parlamentară de adoptare a legii, în timp ce viciul de neconstituţionalitate intrinsecă 

poate privi textele amendamentelor astfel admise şi aprobate, care au devenit parte a 

corpului legii. Astfel, aceste vicii de neconstituţionalitate nu ţin nici de adoptarea 

ordonanţei de urgenţă şi nici de conţinutul normativ propriu al acesteia, astfel cum a 

fost adoptat de Guvern. Ca urmare, în sensul acestei jurisprudenţe a Curţii 

Constituţionale, constatarea neconstituţionalităţii legii de aprobare a ordonanţei de 



urgenţă în ansamblul său impune reexaminarea legii, respectiv păstrarea proiectului 

de lege de aprobare a ordonanţei de urgenţă cu care a fost sesizat Biroul permanent 

al Camerei competente, eliminarea aportului normativ propriu al celor două Camere 

din conţinutul legii adoptate şi reluarea procesului legislativ de la momentul 

înregistrării proiectului de lege, cu conţinutul pe care acesta îl avea la acel moment. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată cu reexaminarea Legii, ca 

urmare a Deciziei Curții Constituționale, a adoptat Legea în ședința din 28 iunie 

2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale 

art.91 alin (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională.  

 

În conformitate cu dispozițiile art.61, art.63 și art. 129 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități au reexaminat Legea sus-menționată 

în ședința desfășurată în sistem mixt, din ziua de 29 iunie 2021. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități, deputații au fost 

prezenți conform listei de prezență.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a 

Legii privind adoptarea 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, în forma reexaminată de Senat în data de 28 

iunie 2021. 

 

Membrii Comisiei pentru constituționalitate au examinat Legea și 

documentele anexate, în ședința din data de 30 iunie 2021.  

Din numărul total de 13 membri ai Comisiei pentru constituționalitate au 

participat la şedinţă  8 deputaţi. La ședința Comisiei a participat din partea 

Autorității pentru Restituirea Proprietăților domnul Silviu Aurelian Grigorescu, 

președinte. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au analizat Legea, Decizia Curții 

Consituționale, raportul preliminar întocmit de Comisia juridică, de disciplină și 

imunități și au hotărât cu unanimitate de voturi, adoptarea Legii privind adoptarea 

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, în forma reexaminată de Senat.  

Membrii celor două comisii propun plenului Camerei Deputaților adoptarea 

Legii privind adoptarea 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, în forma reexaminată de Senat.  

În raport cu obiectul și conținutul său, actul normativ face parte din categoria 

legilor ordinare. 
 

 

 

 

 

 

   P R E Ş E D I N T E 

               Ringo DĂMUREANU 

                  P R E Ş E D I N T E 

  Mihai-Alexandru BADEA 

 

 

 

 

 

 
 

      S E C R E T A R 

 Laurenţiu-Nicolae CAZAN 

 

S E C R E T A R 

              László-Zsolt LADÁNYI 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier parlamentar, 

Roxana David  

Silvia Olaru 
Consilier parlamentar, 

Alina Grigorescu 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=32&cam=2&leg=2020

