
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

LEGE

privind stabilirea unor masuri in vederea finalizarii procedurilor administrative de 

solufionare a cererilor aflate pe rolui comisiilor judetene, respectiv a municipiului 

Bucure^ti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaiii cetatenilor 

romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului 
dintre Romania §i Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 si a Legii nr. 290/2003 

privind acordarea de despagubiri sau compensadi cetatenilor romani pentru bunurile 

proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord §i 
tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi §i a aplicarii tratatului de Pace intre Romania si 
Puterile Abate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 si pentru modiflcarea unor

acte normative.

Sectiunea a 2-a

Motivul proiectului de act normativ

Avand in vedere obligatiile §i termenele asumate de statul roman prin Legea nr. 164/2014 

privind unele masuri pentru accelerarea §i fmalizarea procesului de solutionare a eererilor 

formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru 

bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania §i 

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

despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 

retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord §i Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi 

si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Abate §i Asociate, semnat la Paris la 10 

februarie 1947, §i pentru modiflcarea unor acte normative.
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Lipsa de eficienta a comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea 

Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, care au un numar mare de cereri nesolutionate (5094 dosare 

constituite) si cu un ritm de solutionare a cererilor de 100 pe an, eonduce la fmalizarea procesului 

de solutionare a cererilor peste 50 de ani.

Prin proiectul de act normativ se urmare^te si adoptarea unui cadru normativ care sa 

uniformizeze metodologia de stabilire a valorii pentru tert nurile intravilane detinute de fostii 

proprietari pentru care se acorda despagubiri potrivit Legii nr. 9/1998, similar cu metodologia 

aplicata in cazul terenurilor intravilane detinute de fostii proprietari pentru care se acorda 

despagubiri potrivit Legii nr. 290/2003, asa cum a fost modificata §i completata prin Legea nr. 

164/2014.

in consecinta, pentru motivele aratate, se impune necesitatea adoptarii de masuri concrete, 

cu scopul urgentarii si fmalizarii procesului de despagubire a cetatenilor romani siliti sa isi 

abandoneze bunurile in teritoriile cedate de Romania prin tratate intemationale.

Sectiunea a 3-a

Descrierea situatiei

Cadrul normativ privind acordarea de despagubiri eetalenilor prejudiciati in urma aplicarii 

Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, si a Tratatului de 

Pace intre Romania si Puterile Abate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, a fost stabilit 

prin Legea nr.9/1998 republicata si Legea nr.290/2003, cu modificarile si eompletarile ulterioare.

La momentul de fata, la nivelul celor 42 de comisii judetene, sunt nesolutionate un numar 

de 5094 de dosare constituite in baza Legii nr.9/1998 republicata si a Legii nr.290/2003, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, din care, la nivelul municipiului Bucuresti, pentru aplicarea 

Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 5037 de cereri.

Termenul de solutionare a fost implinit la 01.01.2018, iar procedura de acordare a 

despagubirilor presupune, suplimentar, §i un termen de 18 luni in care Autoritatea Nationals pentru 

Restituirea Proprietatilor urmeaza sa se pronunte asupra propunerilor formulate de catre comisiile 

judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu
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modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile 

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

inregistrarii dosarului administrativ.

Totodata, la Autoritatea pentru Restituirea Proprietatilor se afla 329 dosare, constituite in 

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

emis decizie de validare/invalidare.

Luand in considerare ca, anual, comisiile judetene, respectiv municipiul Bucuresti, pentru 

aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i a Legii nr. 

290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, solutioneaza un numar de 100 cereri si ca 

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

fmalizarea procesului de despagubire.

Se impune astfel adoptarea unor masuri urgente astfel incat procesul de solutionare a 

cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003 sa se finalizeze in maximum 

60 luni, dar si remedierea deficientelor constatate de catre Curtea de Conturi in ceea ce priveste 

modul de calcul al valorilor maxime prevazute de art. 25 din H.G. nr. 753/1998 §i de art. 5, 7 si 18 

din Legea nr. 164/2014.

Prin Decizia nr. 13/2015 a Curtii de Conturi a Romaniei s-a constatat faptul ca A.N.R.P. 

nu a stabilit o abordare unitara a comisiilor judetene si a municipiului Bucure§ti pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 290/2003 in ceea ce prive§te acordarea de despagubiri banesti pentru recolte 

neculese si inscrisuri din care sa reiasa modul de calcul al valorilor maxime stabilite de prevederile 

art. 25 din H.G. nr. 753/1998 si prin care A.N.R.P. a fost obligata sa ia masurile necesare in vederea 

stabilirii unei abordari unitare a comisiilor judetene si a municipiului Bucure§ti cu privire la 

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

trebuia sa ia masurile necesare pentru a remedia deficientele constatate in urma actiunii de 

verificare a expirat la data de 31.12.2015, insa pana in prezent nu a fost executata decizia.

in prezent, comisiile tehnice de evaluare constituite la nivelul comisiilor judetene, respectiv 

a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003 stabilesc valoarea 

terenurilor intravilane pentru care se propun despagubiri in temeiul Legii nr. 9/1998, raportandu- 

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

si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, cu
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completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor de Ministerul Lucrarilor Publice si 

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

in procesul de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr.9/1998, s-au inregistrat 

o serie de dificultati, iar prin masura dispusa de Curtea de Conturi a Romaniei prin Decizia nr. 

13/2015 s-a dispus luarea masurilor necesare pentru completarea cadrului legislativ si in cazul 

Legii nr. 9/1998, in ceea ce priveste stabilirea valorii de despagubire pentru terenul intravilan, iar 

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

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

nr. 107/2008, astfel este necesara stabilirea unei noi modalitati de evaluare.

Sectiunea a 4-a

Schimbari preconizate

in absenta unei norme care sa consacre modalitati de accelerare a procesului de solutionare, 

titularii cererilor nesolutionate aflate pe rolul comisiilor judetene, respectiv a municipiului 

Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile §i completarile ulterioare, au sesizat incepand cu data de 

01.01.2018 instantele de judecata cu privire la nerespectarea termenelor legale.

Avand in vedere aspectul moral important al acordarii unor reparatii, este indiscutabila 

urgenta si necesitatea reglementarii imor masuri dare §i precise prin instituirea unui mecanism 

care sa accelereze fmalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 

9/1998 si Legii nr. 290/2003.

Proiectul de act normativ se refera la introducerea a+ributiei Autoritatii Nationale pentru 

Restituirea Proprietatilor de a solutiona dosarele din punct de vedere al existentei §i intinderii 

dreptului la despagubiri, in termen de 60 luni de la data intrarii in vigoare a legii, si eliminarea 

competentei de control a hotararilor comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru 

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

in acest sens, se vor transmite toate cererile aflate in curs de solutionare, impreuna cu 

intreaga documentatie aferenta acestora, catre Autoritatea Nationals pentru Restituirea 

Proprietatilor §i procedura va avea ca efect eliminarea blocajului existent, ca urmare a ritmului lent
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de solutionare a cererilor de catre comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru 

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

Totodata, se modifica si modalitatea de calcul a despagubirilor ce urmeaza a se acorda 

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

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

9/1998 urmeaza a se stabili prin raportare la valorile si limitele prevazute in anexele acestui act 

normativ.

Valoarea de despagubire prevazuta reprezinta valoarea actuala de piata a imobilelor din 

aceeasi categoric cu cele abandonate in anul 1940, stabilita ca medie a valorilor din grila notariala 

aferenta judetelor Calara§i, Constanta §i Giurgiu. Alegerea acestor judete este justificata de insa§i 

masura dispusa de catre Curtea de Conturi a Romaniei prin Decizia nr. 13/2015, care a statuat ca 

valoarea actuala de piata, sa fie stabilita ca medie a valorilor din grila notariala aferenta judetelor 

Giurgiu, Calarasi si Constanta, aceste judete invecinandu-se cu teritoriile din fostele judeje 

Durostor §i Caliacra, aflate astazi in Bulgaria. La stabilirea valorii de despagubire s-a tinut cont 

daca bunurile s-au aflat in zone rurale ori in zone urbane §i de categoriile de imobile. Astfel, au 

fost calculate valorile aferente unui metm patrat in cazul terenurilor intravilane urbane si rurale.

Avand in vedere ca de la data depunerii cererilor intemeiate pe Legea nr. 9/1998 si Legea 

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

a cererilor aflate pe rolul comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucure§ti pentru aplicarea 

Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i a Legii nr. 290/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se impune cu caracter de urgenta.

Luand in considerare ca nu au fost emise hotarari de mai bine de patru ani de catre Comisia 

judeteana Ilfov pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este evidenta blocarea 

procedurii de finalizare a procesului de solutionare a cererilor, la nivelul Institutiei Prefectului - 

judetul Ilfov.

Proiectul de lege are ca scop finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in 

temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003, ceea ce va conduce la repararea, atat din punet de 

vedere moral, cat §i material, a unor nedreptati sau abuzuri savarsite asupra persoanelor indreptatite 

sau a mostenitorilor legal! sau testamentari ai acestora, simplificand §i accelerand totodata 

procedurile de stabilire a despagubirilor.
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Sec|iunea a 5-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, 
pentru anul eurent, cat si pe termen lung ( 5 ani)

Suma aferenta despagubirilor in dosarele aprobate de catre Autoritatea Nationals pentru 

Restituirea Proprietatilor, inainte de intrare in vigoare a proiectului de act normativ, este de 

aproximativ 85.000.000 lei, insa sunt incluse §i sumele din actualizarile acordate pana la intrarea 

in vigoare a Legii nr. 164/2014, ultima transa fiind 2020.

Totodata, valoarea estimata a despagubirilor in sarcina statutului va asigura un echilibru 

bugetar pentru ca aceste obligatii au cuantum din ce mai redus raportat la deciziile de validare 

emise incepand cu 2020 §i plata va fi e§alonata pe o perioada de 5 ani.
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SEMNATARI

ai propunerii legislative privind stabilirea unor masuri in vederea finalizarii 

procedurilor administrative de solutionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judetene, 

respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea 

de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului 

bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 

septembrie 1940 si a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau 

compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 

retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si tinutul Herta, ca urmare a starii 

de razboi si a aplicarii tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, 

semnat la Paris la 10 februarie 1947 si pentru modificarea unor acte normative.
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