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în conformitate cu prevederile art. 75, alin. (1) şi art. 76 alin (2) din Constituţia

României, vă înaintez alăturată propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în *

vederea finalizării procedurilor administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul
1.

comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998
>» ' r . ■ ■ ‘

> privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bimurile trecute în

proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria,

semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 şi a Legii m. 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 Romârua şi Puterile Aliate

şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi ^>entru modificarea tmor acte

normative.

{

Iniţiator,  lastian Io,Burduţ
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EXPUNERE DE MOTIVECONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL 

INTRARE ......

Secţiunea 1

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

LEGE

privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de 

soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti pentru aplicarea Legii 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 şi a Legii 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 şi pentru modificarea unor

acte normative.

Secţiunea a 2-a

Motivul proiectului de act normativ

Având în vedere obligaţiile şi termenele asumate de statul român prin Legea nr. 164/2014 

privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor 

formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de ajmpensaţii cetăţenilor români pentru 

bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 

Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 şi ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de 

despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bimurile 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, şi pentru modificarea unor acte normative.

;
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Lipsa de eficienţă a comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea 

Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legiinr. 290/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, care au un număr mare de cereri nesoluţionate (5094 dosare 

constituite) şi cu un ritm de soluţionare a cererilor de 100 pe an, conduce la finalizarea procesului 
de soluţionare a cererilor peste 50 de ani.

Prin proiectul de act normativ se urmăreşte si adoptarea imui cadru normativ care să ' 
uniformizeze metodologia de stabilire a valorii pentm terenurile intravilane deţinute de foştii, 
proprietari pentru care se acordă despăgubiri potrivit Legii nr. 9/1998, similar cu metodologia 

aplicată în cazul terenurilor intravilane deţinute de foştii proprietari pentru care se acordă 

despăgubiri potrivit Legii nr. 290/2003, aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 
164/2014. ' .

în consecinţă, pentru motivele arătate, se impune necesitatea adoptării de măsuri concrete, 
cu scopul urgentării şi finalizării procesului de despăgubire a cetăţenilor români siliţi să îşi 
abandoneze bunurile în teritoriile cedate de România prin tratate internaţionale.

Secţiunea a 3-a

Descrierea situaţiei

Cadrul normativ privind acordarea de despăgubiri cetăţenilor prejudiciaţi în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, şi a Tratatului de 

Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, a fost stabilit 
prin Legea nr.9/1998 republicată şi Legea nr.290/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

La momentul de faţă, la nivelul celor 42 de comisii judeţene, sunt nesoluţionate im număr 
de 5094 de dosare constituite în baza Legii nr.9/1998 republicată şi a Legii nr.290/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, din care, la nivelul municipiului Bucureşti, pentru aplicarea 

Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, 5037 de cereri.

Termenul de soluţionare a fost împlinit la 01.01.2018, iar procedura de acordare a 

despăgubirilor presupune, suplimentar, şi un termen de 18 luni în care Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor urmează să se pronunţe asupra propunerilor formulate de către comisiile 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu
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modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin realizarea procedurii de validare/invalidare, termen care curge de la data 

înregistrării dosarului administrativ.

Totodată, la Autoritatea pentru Restituirea Proprietăţilor se află 329 dosare, constituite în 

baza Legii nr.290/2003 si 144 dosare, constituite în baza Legii nr.9/1998, dar pentru care nu s-a 

emis decizie de validare/invalidare.

Luând în consider^e că, anual, comisiile judeţene, respectiv municipiul Bucureşti, pentru 

aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 

290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionează un număr de 100 cereri şi că 

ritmul de soluţionare a cererilor este unul foarte lent, nu se vr respecta un termen rezonabil pentru 

finalizarea procesului de despăgubire.

Se impune astfel adoptarea unor măsuri urgente astfel încât procesul de soluţionare a 

cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 şi Legii nr. 290/2003 să se finalizeze în maximum 

60 luni, dar şi remedierea deficienţelor constatate de către Curtea de Conturi în ceea ce priveşte 

modul de calcul al valorilor maxime prevăzute de art. 25 din H.G. nr. 753/1998 şi de art. 5, 7 şi 18 

din Legea nr. 164/2014.

Prin Decizia nr. 13/2015 a Curţii de Conturi a României s-a constatat faptul că A.N.R.P. 

nu a stabilit o abordare unitară a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 290/2003 în ceea ce priveşte acordarea de despăgubiri băneşti pentru recolte 

neculese şi înscrisuri din care să reiasă modul de calcul al vakjrilor maxime stabilite de prevederile 

art. 25 din H.G. nr. 753/1998 şi prin care A.N.R.P. a fost obligată să ia măsurile necesare în vederea 

stabilirii imei abordări unitare a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti cu privire la 

aplicarea prevederilor Legii nr. 164/2014. Termenul stabilit de Curtea de Conturi în care A.N.R.P. 

trebuia să ia măsurile necesare pentru a remedia deficienţele constatate în urma acţiunii de 

verificare a expirat la data de 31.12.2015, însă până în prezent nu a fost executată decizia.

In prezent, eomisiile tehnice de evaluare constituite la nivelul comisiilor judeţene, respectiv 

a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 şi Legii nr. 290/2003 stabilesc valoarea 

terenurilor intravilane pentru care se propun despăgubiri în temeiul Legii nr. 9/1998, raportându- 

se la articolele 17,18 şi 19 din Criteriile nr. 2665/1 C/311 din 28 februarie 1992, privind stabilirea 

şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, cu
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completările ulterioare, elaborate de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Lucrărilor Publice şi 

Amenajării Teritoriului, criterii care au fost abrogate prin H.G. nr. 107/2008. •

în procesul de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998, s-au înregistrat 

o serie de dificultăţi, iar prin măsura dispusă de Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. ■ - ■ 

13/2015 s-a dispus luarea măsurilor necesare pentru completarea cadrului legislativ şi în cazul ■ 

Legii nr. 9/1998, în ceea ce priveşte stabilirea valorii de despăgubire pentru terenul intravilan, iar’' 

dispoziţiile legale prin care a fost reglementat modul de stabilire a valorii pentru terenurile 

intravilane pentru care se acordă despăgubiri potrivit Legii nr. 9/1998 au fost abrogate prin H.G. 

nr. 107/2008, astfel este necesară stabilirea unei noi modalităţi de evaluare.

Secţiunea a 4-a

Schimbări preconizate

în absenţa unei norme care să consacre modalităţi de accelerare a procesului de soluţionare, , 

titularii cererilor nesoluţionate aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, au sesizat începând cu data de , 

01.01.2018 instanţele de j udecată cu privire la nerespectarea termenelor legale.

Având în vedere aspectul moral important al acordării unor reparaţii, este indiscutabilă 

urgenţa şi necesitatea reglementării imor măsuri clare şi precise prin instituirea unui mecanism 

care să accelereze finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 

9/1998 şi Legii nr. 290/2003.

Proiectul de act normativ se referă la introducerea atribuţiei Autorităţii Naţionale pentru . 

Restituirea Proprietăţilor de a soluţiona dosarele din punct de vedere al existenţei şi întinderii 

dreptului la despăgubiri, în termen de 60 luni de la data intrării în vigoare a legii, şi eliminarea . 

competenţei de control a hotărârilor comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru * ^ 

aplicarea Legii nr. 9/1998 şi Legii nr. 290/2003.

în acest sens, se vor transmite toate cererile aflate în curs de soluţionare, împreună cu ’ 

întreaga documentaţie aferentă acestora, către Autoritatea Naţională pentru Restituirea • . 

Proprietăţilor şi procedura va avea ca efect eliminarea blocajului existent, ca urmare a ritmului lent
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de soluţionare a cererilor de către comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru 

aplicarea Legii nr. 9/1998 şi Legii nr. 290/2003.

Totodată, se modifică şi modalitatea de calcul a despăgubirilor ce urmează a se acorda 

pentru terenurile intravilane pentru care au fost formulate cereri în temeiul Legii nr. 9/1998, astfel, 

cuantumul despăgubirilor aferente terenurilor intravilane la care fac referire prevederile Legii nr. 

9/1998 urmează a se stabili prin raportare la valorile şi limitele prevăzute în anexele acestui act 

normativ.

Valoarea de despăgubire prevăzută reprezintă valoarea actuală de piaţă a imobilelor din 

aceeaşi categorie cu cele abandonate în anul 1940, stabilită ca medie a valorilor din grila notarială 

aferentă judeţelor Călăraşi, Constanţa şi Giurgiu. Alegerea acestor judeţe este justificată de însăşi 

măsura dispusă de către Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. 13/2015, care a statuat ca 

valoarea actuală de piaţă, să fie stabilită ca medie a valorilor din grila notarială aferentă judeţelor 

Giurgiu, Călăraşi şi Constanţa, aceste judeţe învecinându-se cu teritoriile din fostele judeţe 

Durostor şi Caliacra, aflate astăzi în Bulgaria. La stabilirea valorii de despăgubire s-a ţinut cont 

dacă bunurile s-au aflat în zone rurale ori în zone urbane şi de categoriile de imobile. Astfel, au 

fost calculate valorile aferente unui metru pătrat în cazul terenurilor intravilane urbane şi rurale.

Având în vedere că de la data depimerii cererilor întemeiate pe Legea nr. 9/1998 şi Legea 

nr. 290/2003 au trecut aproape 20 de ani, simplificarea procedurilor administrative de soluţionare 

a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea 

Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, se impune cu caracter de urgenţă.

Luând în considerare că nu au fost emise hotărâri de mai bine de patru ani de către Comisia 

judeţeană Ilfov pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este evidentă blocarea 

procedurii de finalizare a procesului de soluţionare a cererilor, la nivelul Instituţiei Prefectului - 

judeţul Ilfov.

Proiectul de lege are ca scop finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în 

temeiul Legii lur. 9/1998 şi Legii nr. 290/2003, ceea ce va conduce la repararea, atât din punct de 

vedere moral, cât şi material, a unor nedreptăţi sau abuzuri săvârşite asupra persoanelor îndreptăţite 

sau a moştenitorilor legali sau testamentari ai acestora, simplificând şi accelerând totodată 

procedurile de stabilire a despăgubirilor.
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Secţiunea a 5-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani)

Suma aferentă despăgubirilor în dosarele aprobate de către Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor, înainte de intrare in vigoare a proiectului de act normativ, este de 

aproximativ 85.000.000 lei, însă sunt incluse şi sumele din actualizările acordate p^ă la intrarea 

în vigoare a Legii nr. 164/2014, ultima tranşă fiind 2020.

Totodată, valoarea estimată a despăgubirilor în sarcina statutului va asigura un echilibru 

bugetar pentru că aceste obligaţii au cuantum din ce mai redus raportat la deciziile de validare 

emise începând cu 2020 şi plata va fi eşalonată pe o perioadă de 5 ani.
■ 1< f
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r SEMNATARI

ai propunerii legislative privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării 

procedurilor administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii 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 şi a Legii 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 şi pentru modificarea imor acte normative.
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CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL 
INTRARE
” ..........................................

g^.l.m.ig^20-^.... LEGEIEŞI

privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de 

soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti pentru aplicarea Legii 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 şi a Legii 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 intre România şi 

Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea unor

acte normative.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1 - (1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, comisiile judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 

denumite în continuare comisiile, transmit toate cererile aflate în curs de soluţionare, împreună cu 

întreaga documentaţie aferentă acestora, către Autoritatea Naţională pentru Restituirea 

Proprietăţilor.

(2) Documentele transmise în completare, la solicitarea comisiilor, ulterior intrării în 

vigoare a prezentei legi, se înaintează de către comisiile judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare în termen de 5 zile de la 

înregistrare, către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cererile care fac obiectul unor dosare aflate pe 

rolul instanţelor de judecată se transmit numai împreună cu hotărârea judecătorească prin care a 

fost soluţionată definitiv cauza.
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(4) Obligaţiile stabilite în sarcina comisiilor prin hotărâri judecătoreşti definitive ce au ca 

obiect cererile prevăzute la alin. (1) şi (3) se aduc la îndeplinire în procedura stabilită prin prezenta 

lege.

Art. 2 - (1) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor soluţionează cererile prevăzute 

la art. 1 alin. (1) în ordinea înregistrării acestora la comisii, în termen de 60 de luni de la intr^ea 

în vigoare a prezentei legi.

(2) Cererile pentru care comisiile au solicitat documente suplimentare se soluţionează 

numai după expirarea termenelor acordate în vederea completării.

(3) în cazul cererilor aflate în curs de soluţionare, faţă de care se constată necesitatea unor 
înscrisuri doveditoare care nu au fost solicitate de către comisiile judeţene până la transmiterea lor 
către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, se pot solicita înscrisurile necesare 

atât instituţiilor publice, cât şi persoanelor care au formulat cerere de despăgubire, moştenitorilor 

legali şi testamentari sau persoanelor care au vocaţie succesorală ai persoanelor prevăzute la art. 1 
alin. (1) şi (3) din Legea nr.9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.l 
alin. (1) din Legea nr.290/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Persoanele care au formulat cerere de despăgubire, moştenitorii legali şi testamentari 
sau persoanele care au vocaţie succesorală pot completa, cu înscrisuri, dosarele aflate în curs de 

soluţionare Ia Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, cărora li se instituie un 

termen de decădere de 120 zile, care curge de la data la care persoanei i se comunică, în scris, care 

sunt documentele necesare soluţionării cererii. '

(5) Termenul prevăzut la alin. (4) poate fi prelungit la cererea scrisă a persoanei care a 

formulat cerere de despăgubire, a moştenitorilor legali şi testamentari, sau persoanelor care au 

vocaţie succesorală, o singură dată, pentru o perioadă de 60 zile, în situaţia în care se face dovada 

necesităţii în raport cu demersurile pentru completarea dosarului.
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CAPITOLUL II

Stabilirea şi plata despăgubirilor

Art. 3 - (1) Pentru soluţionarea cererilor prevăzute la art. (1) se constituie Comisia Specială pentru 

Acordarea Despăgubirilor, denumită în continuare Comisia Specială, care funcţionează în 

subordinea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Comisia Specială este formată din 5 membri şi are următoarea componenţă:

a) vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor cu atribuţii de 

coordonare a aplicării Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 

Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, (în continuare vicepreşedintele 

Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor) care este şi preşedintele Comisiei Speciale;

b) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;

c) un reprezentant al Ministerului Justiţiei;

d) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;

e) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice.

(3) Componenţa nominală a Comisiei Speciale se stabileşte prin decizie a prim-ministrului, 

în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4) Lucrările Comisiei Speciale se desfăşoară la sediul Autorităţii Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor, la solicitarea preşedintelui Comisiei Speciale.

(5) Fondurile necesare funcţionării Comisiei Speciale se vor asigura prin bugetul 

Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

Art. 4 - Analiza cererilor şi a întregii documentaţii aferente se realizează de către personalul 

Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin Secretariatul Comisiei Speciale, care 

se constituie prin ordin al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

Art. 5 - (1) Comisia Specială funcţionează pe baza prevederilor prezentei legi şi a regulamentului 

propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin Ordin al Preşedintelui Autorităţii Naţionale 

pentru Restituirea Proprietăţilor.

(2) Comisia Specială are următoarele atribuţii:
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a) stabileşte, prin decizie, la propunerea Secretariatului, valoarea despăgubirilor băneşti 

acordate ori respingerea cererilor prevăzute la art. 1;

b) validează sau invalidează, în tot sau în parte hotărârile comisiilor judeţene, respectiv a

municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, emise 

anterior intrării în vigoare a prezentei legi; ‘ .

c) pune în executare hotărârile judecătoreşti definitive prin care au fost stabilite obligaţii în 

sarcina comisiilor şi a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;

d) ia alte măsuri necesare aplicării prezentei legi.

(3) în îndeplinirea atribuţiilor sale. Comisia Specială emite decizii sub semnătura 

preşedintelui acesteia. Comisia Specială lucrează în prezenţa a minim 4 membri şi decide cu 

majoritate de voturi.

(4) Sumele stabilite prin deciziile Comisiei Speciale se plătesc în condiţiile art. (10) şi 

art. (11) din Legea nr. 164/2014.

(5) Deciziile Comisiei Speciale pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare^ la 

secţiile de contencios administrativ ale tribunalelor de la domiciliul reclamantului, indiferent de 

calitatea titularului acţiunii. Hotărârea pronunţată de instanţa de judecată este supusă apelului, în 

condiţiile Codului de procedură civilă.

CAPITOLUL III

Dispoziţii speciale
I

Art. 6 - în aplicarea prezentei legi se stabilesc următoarele măsuri:

a) numirea şi înlocuirea membrilor Comisiei Speciale se face prin decizie a 

prim-ministrului, cu excepţia vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 

Proprietăţilor, care devine membru, de drept, prin decizia de numire în funcţie;

b) membrii Comisiei Speciale beneficiază de indemnizaţie lunară reprezentând 50% din 

indemnizaţia lunară a vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. 

Indemnizaţia se acordă în lunile în care Comisia Specială desfăşoară cel puţin o şedinţă.
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c) membrii Secretariatului Comisiei Speciale pot beneficia de un spor de dificultate de până 

la 30 % din salariul de încadrare; stabilirea acestui spor se face de către Comisia Specială, 

individual, la propunerea preşedintelui acesteia.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 7 - (1) Secretariatul propune Comisiei Speciale acordarea de despăgubiri sau respingerea 

cererii după verificarea existenţei şi întinderii dreptului la despăgubiri, cu respectarea dispoziţiilor 

Legii nr. 9/1998, cu modificările şi completările ulterioare, I egii ru’. 290/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare. Legii nr. 164/2014 şi a prezentei legi.

(2) Evaluarea bunurilor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 164/2014 se face 

de către Secretariatul Comisiei Speciale, prin raportare la valorile şi limitele prevăzute în anexele 

nr. 1 şi 2 din Legea nr. 164/2014.

(3) Evaluarea bunurilor imobile ce fac obiectul Legii nr. 9/1998, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, se face prin raportare la valorile şi limitele prevăzute în , 

Anexa nr. 1 din prezenta lege.

(4) Evaluarea recoltelor neculese pentru care se acordă despăgubiri potrivit Legii nr. 

9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin raportare la valorile 

prevăzute în Anexa nr. 2 din prezenta lege şi limitele prevăzute la art. 9 din H.G. nr. 753/1998, iar 

în cazul pomilor fructiferi altoiţi şi a plantaţiei de pomi fmctiferi altoiţi, prin raportare la valorile 

şi limitele prevăzute la art. 9 din H.G. 753/1998.

(5) Evaluarea bunurilor imobile cu altă destinaţie ce fac obiectul Legii nr. 9/1998, cu 

modificările şi completările ulterioare, ori al Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, se face prin raportare la valorile şi limitele prevăzute în Anexa nr. 3 din prezenta lege.

Art. 8 - Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 9 - Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de 

soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii 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 şi al Legii nr. 

290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile
14



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, şi pentru modificarea unor acte normative, se 

modifică şi se completează, după cum urmează:

1. Alineatul (5) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Stabilirea valorii bunurilor neevaluate iniţial în dosarele constituite în temeiul Legii nr. 
9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face potrivit prevederilor art. 7 

alin. (3) - (5) potrivit prevederilor din prezenta lege.”

2. Alineatul (2) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Plata despăgubirilor stabilite prin actele administrative prevăzute de art. 9 lit. c) şi d) se 

efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranşe anuale egale, eşalonat pe o perioadă 

de 5 ani”.

Art. 10 - Până la intrarea în vigoare a prezentei legi, cererile aflate în curs de soluţionare la 

comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr.9/1998, 
republicată, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr.290/2003, cu modificările si completările , 
ulterioare, se analizează de aceste comisii şi hotărârile emise de acestea din urmă se 

validează/invalidează, în tot sau în parte, sub semnătura vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale 

pentru Restituirea Proprietăţilor. '

Art. 11 - La data intrării în vigoare a prezentului act normativ, se abrogă dispoziţiile art. 2 alin.
(1) , lit. a) şi lit. b), alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi orice dispoziţie contrară prezentului act normativ.
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Anexa nr. 1

Nr. crt. Categoria de bunuri Euro/mp

Teren intravilan zone urbane (maximum 450 mp)1 22,06

Teren intravilan z»ne rurale (maximum 1.000 mp)2 3,54

3 Construcţii cu destinaţia de locuinţă din zona urbană 35,96

Construcţii cu destinaţia de locuinţă din zona rurală4 27,61

Anexe ale construcţiilor din zona urbană 22,675

Anexe ale construcţiilor din zona rurală 8,316

Teren agricol 0,627

Anexa nr. 2

Categoria de recolte lei/kgNr. crt.

Porumb 0,741

Bumbac 6,642

1,59Floarea-soarelui3

Anexa nr. 3

Legea nr. Legea nr. 

290/20039/1998Nr. Categoria de bunuri
euro/mpeuro/mpcrt.

Construcţii cu destinaţia de spaţiu comercial din 

zona urbană

1
72,49 256,53

Construcţii cu destinaţia de spaţiu comercial din 

zona rurală

2
46,54 146,64
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3 Construcţii cu destinaţia de spaţiu industrial din 

zona urbană 63,8947,24

4 Construcţii cu destinaţia de spaţiu industrial din 

zona rurală 57,5434,50

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 
şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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