PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 22.10.2003
Nr. 679/2002

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2002 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru
accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea
unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.501/2002.
În conformitate cu prevederile art.125 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi a fost sesizată în vederea reexaminării, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.501/2002 , transmis cu adresa nr. 679 din 20 octombrie 2003, înregistrată sub nr.31/1066 din
21 octombrie 2003.
Obiectul Ordonanţei de urgenţă nr.184/2002, îl constituie modificarea prevederilor Legii nr.10/2001, ca
urmare a unor carenţe evidenţiate în procesul de aplicare al acestui act normativ, precum şi adoptarea unor măsuri
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concrete pentru accelerarea şi fluidizarea proceselor de restituire demarate atât în temeiul acesteia cât şi al Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din
România, aprobată cu modificări prin Legea nr.501/2002.
Acest proiect de lege a fost dezbătut şi adoptat de plenul Camerei Deputaţilor şi respectiv de plenul
Senatului la 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art.74 alin.(1) din Constituţie.
Trimis la promulgare, proiectul de lege a fost restituit Camerei Deputaţilor spre reexaminare, pentru
motivele prevăzute în Cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României, în temeiul prevederilor art.77 alin.(2)
din Constituţie.
Potrivit acestei cereri, se solicită reexaminarea prevederilor Art.I pct.5 din Legea de aprobare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2002 prin care s-au modificat prevederile alin.(4) al articolului VI din
ordonanţa menţionată mai sus.
În motivarea acestei solicitări, se precizează că, faţă de momentul intrării în vigoare a legii de aprobare,
majorarea termenului privind dreptul la acţiune pentru constatarea nulităţii indiferent de cauză, de la 6 luni la un an, are
efecte retroactive, încălcându-se astfel principiul neretroactivităţii legii prevăzut de art.15 alin.(2) din Constituţie.
Potrivit prevederilor alin.(2) ale art.125 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 22
octombrie 2003, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în raport de cererea
de reexaminare formulată de Preşedintele României, în prezenţa reprezentantului Ministerului Administraţiei şi Internelor,
domnul Adrian Mărăşoiu – secretar de stat, preşedintele Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10 /2001.
În urma examinării proiectului de lege, a cererii de reexaminare, precum şi a punctelor de vedere exprimate
de către membrii comisiei şi de către reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor s-a hotărât, în unanimitate,
ca proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2002 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie
1945 – 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut
cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.501/2002, să fie supus spre
dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor cu un amendament admis, astfel cum rezultă din anexa la prezentul
raport.
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 24 de membri ai comisiei.
În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face parte
din categoria legilor organice.
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AMENDAMENTE ADMISE:
Anexa
Nr.
crt.
0
1.

Text iniţial

Text adoptat de comisie

Motivare

1.
5. La titlul II, alineatul (4) al
articolului VI va avea următorul
cuprins:
„(4) Prin derogare de la dreptul
comun, indiferent de cauza de nulitate,
dreptul la acţiune se prescrie în termen
de un an de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru
soluţionarea acestor cauze, instanţele
judecătoreşti competente vor avea în
vedere dispoziţiile art.46 alin.(1), (2) şi
(4) din Legea nr.10/2001”.

2.

3.
Prin eliminarea pct. 5.,
prevederile
alin.(4)
ale
art.VI din cuprinsul O.U.G.
nr.184/2002, potrivit cărora
termenul de prescripţie este
de
6
luni,rămân
nemodificate.
S-a avut în vedere faptul
că majorarea acestui termen
prin
modificarea
prevederilor alin.(4) ale
art.VI, ar produce efecte
retroactive,
încălcându-se
astfel
principiul
neretroactivităţii
legii
prevăzut de art.15 alin.(2)
din Constituţia României.

5 – Se elimină.

PREŞEDINTE,
Prof.univ.dr. Ion NEAGU
consilier
Diaconu Dumitra
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