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L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea 
consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii 
din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi 
din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a 
acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de 
război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi 
Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 
 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 10 din 12 martie 2014 privind unele măsuri temporare în 
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vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor 
dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din                     
Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a 
acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina 
de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, 
semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, cu următoarele 
modificări: 

 
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă se suspendă, până la data de 31 decembrie 
2014, emiterea hotărârilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din                   
Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în 
urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la 
Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi art. 8 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 
privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute 
sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca 
urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între 
România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la                      
10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare.” 

 
2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă se suspendă, până la data de 31 decembrie 
2014, plata despăgubirilor stabilite prin hotărârile comisiilor 
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judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii 
nr. 290/2003, prin ordinele emise de către Şeful Cancelariei 
Primului-Ministru în temeiul Legii nr. 9/1998 şi, respectiv,                      
prin deciziile de plată emise de către vicepreşedintele                   
Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care 
coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi                      
Legii nr. 393/2006.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 24 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76                  
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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