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Ordonanþã de urgenþã nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care sã se 
finalizeze situaþia prevãzutã la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind 
mãsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în naturã sau prin echivalent,
a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, 
precum ºi pentru prorogarea unor termene

   Având în vedere stadiul procesului de inventariere a terenurilor agricole ºi 
forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, dupã caz, al 
unitãþilor administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii 
dreptului de proprietate, necesitatea identificãrii tuturor suprafeþelor disponibile
ºi împlinirea iminentã a unor termene, pânã la care este necesarã finalizarea 
acestor activitãþi,
   luând în considerare faptul cã în lipsa prelungirii acestor termene existã riscul
nefinalizãrii procesului de restituire în condiþiile Legii nr. 165/2013 privind 
mãsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în naturã sau prin echivalent,
a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,
   þinând seama de faptul cã neadoptarea mãsurii de prorogare a termenului privind 
predarea-primirea de cãtre casele de asigurãri sociale cãtre Agenþia Naþionalã de 
Administrare Fiscalã a titlurilor în care sunt individualizate obligaþiile de platã 
privind contribuþiile sociale stabilite pentru perioada anterioarã datei de 30 iunie
2012 pune în dificultate desfãºurarea activitãþii de administrare a veniturilor 
bugetului general consolidat,
   în considerarea faptului cã aspectele mai sus menþionate constituie o situaþie 
extraordinarã a cãrei reglementare nu poate fi amânatã, impunându-se adoptarea de 
mãsuri imediate pe calea ordonanþei de urgenþã,
   în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituþia României, republicatã,

   Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.

   Art. I. -  Se instituie un termen de 180 de zile de la data intrãrii în vigoare a
prezentei ordonanþe de urgenþã, în care comisia prevãzutã la art. 5 din Legea nr. 
165/2013 privind mãsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în naturã sau
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 
în România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai
2013, finalizeazã situaþia terenurilor agricole, cu sau fãrã investiþii, ºi 
forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, dupã caz, al 
unitãþii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului 
de proprietate pe fiecare unitate administrativteritorialã.
    Art. II. - (1) Termenul prevãzut la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 se 
prorogã pânã la data de 1 septembrie 2014.
    (2) Termenul prevãzut la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 se prorogã 
pânã la data de 1 ianuarie 2015.
   Art. III. -  Termenul prevãzut la art. III din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului 
nr. 71/2013 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 64/2001 
privind repartizarea profitului la societãþile naþionale, companiile naþionale ºi 
societãþile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum ºi la 
regiile autonome ºi pentru prorogarea unui termen, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 388 din 28 iunie 2013, se prorogã pânã la data de 30 iunie 
2014 inclusiv.
 
   

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA
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Contrasemneazã:

ªeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad ªtefan Stoica

Preºedintele Autoritãþii Naþionale

pentru Restituirea Proprietãþilor,

George Bãeºu

Viceprim-ministru,

ministrul finanþelor publice,

Daniel Chiþoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

   Bucureºti, 23 decembrie 2013.
   Nr. 115.
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