
LEGE
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 cetateniJor 

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, refinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si 

tinutul Her(a, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii tratatului de Pace intre Romania §i 
Puterile Abate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 §i pentru modificarea unor

acte normative.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generate

Art. 1 - (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, comisiile 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 si completarile ulterioare, 

denumite in continuare comisiile, transmit toate cererile aflate in curs de solutionare, impreuna cu 

intreaga documentatie aferenta acestora, catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea 

Proprietatilor.

(2) Documentele transmise in completare, la solicitarea comisiilor, ulterior intrarii in 

vigoare a prezentei legi, se inainteaza de catre comisiile 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 si completarile ulterioare in termen de 5 zile de la 

inregistrare, catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.

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

rolul instantelor de judecata se transmit numai impreuna cu hotararea judecatoreasca prin care a 

fost solutionata defmitiv cauza.
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(4) Obligatiile stabilite in sarcina comisiilor prin hotarari judecatoresti definitive ce au ca 

obiect cererile prevazute la alin. (1) si (3) se aduc la indeplinire in procedura stabilita prin prezenta 

lege.

Art. 2 - (1) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor solutioneaza cererile prevazute 

la art. 1 alin. (1) in ordinea inregistrarii acestora la comisii, in termen de 60 de luni de la intrarea 

in vigoare a prezentei legi.

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

numai dupa expirarea termenelor acordate in vederea completarii.

(3) in cazul cererilor aflate in curs de solutionare, fata de care se constata necesitatea unor 

inscrisuri doveditoare care nu au fost solicitate de catre comisiile judetene pana la transmiterea lor 

catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, se pot solicita inscrisurile necesare 

atat institutiilor publice, cat si persoanelor care au formulat cerere de despagubire, mostenitorilor 

legali §i testamentari sau persoanelor care au vocatie succesorala ai persoanelor prevazute la art. 1 

alin. (1) si (3) din Legea nr.9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art.l 

alin. (1) din Legea nr.290/2003, cu modificarile §i completarile ulterioare.

(4) Persoanele care au formulat cerere de despagubire, mostenitorii legali si testamentari 

sau persoanele care au vocatie succesorala pot completa, cu inscrisuri, dosarele aflate in curs de 

solutionare la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, carora li se instituie un 

termen de decadere de 120 zile, care curge de la data la care persoanei i se comunica, in scris, care 

sunt documentele necesare solutionarii cererii.

(5) Termenul prevazut la alin. (4) poate fi prelungit la cererea scrisa a persoanei care a 

formulat cerere de despagubire, a mostenitorilor legali si testamentari, sau persoanelor care au 

vocatie succesorala, o singura data, pentru o perioada de 60 zile, in situatia in care se face dovada 

necesitatii in raport cu demersurile pentru completarea dosarului.
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CAPITOLUL II

Stabilirea si plata despagubirilor

Art. 3 - (1) Pentru solutionarea cererilor prevazute la art. (1) se constituie Comisia Speciala pentru 

Acordarea Despagubirilor, denumita in continuare Comisia Speciala, care functioneaza in 

subordinea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Comisia Speciala este formata din 5 membri §i are urmatoarea componenta:

a) vicepre§edintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor cu atributii de 

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

Legii nr. 290/2003, cu modificarile §i completarile ulterioare, (in continuare vicepresedintele 

Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor) care este si presedintele Comisiei Speciale;

b) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;

c) un reprezentant al Ministerului Justitiei;

d) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;

e) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

(3) Componenta nominala a Comisiei Speciale se stabileste prin decizie a prim-ministrului, 

in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(4) Lucrarile Comisiei Speciale se desfasoara la sediul Autoritatii Nationale pentru 

Restituirea Proprietatilor, la solicitarea presedintelui Comisiei Speciale.

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

Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

Art. 4 - Analiza cererilor §i a intregii documentatii aferente se realizeaza de catre personalul 

Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin Secretariatul Comisiei Speciale, care 

se constituie prin ordin al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

Art. 5 - (1) Comisia Speciala functioneaza pe baza prevederilor prezentei legi si a regulamentului 

propriu de organizare si functionare, aprobat prin Ordin al Presedintelui Autoritatii Nationale 

pentru Restituirea Proprietatilor.

(2) Comisia Speciala are urmatoarele atributii:
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a) stabileste, prin decizie, la propunerea Secretariatului, valoarea despagubirilor banesti 

acordate ori respingerea cererilor prevazute la art. 1;

b) valideaza sau invalideaza, in tot sau in parte hotararile 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 si completarile ulterioare, emise 

anterior intrarii in vigoare a prezentei legi;

c) pune in executare hotararile judecatoresti definitive prin care au fost stabilite obligatii in 

sarcina comisiilor si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor;

d) ia alte masuri necesare aplicarii prezentei legi.

(3) In indeplinirea atributiilor sale, Comisia Specials emite decizii sub semnatura 

presedintelui acesteia. Comisia Specials lucreazS in prezenta a minim 4 membri si decide cu 

majoritate de voturi.

(4) Sumele stabilite prin deciziile Comisiei Speciale se plStesc in conditiile art. (10) §i 

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

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

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

calitatea titularului actiunii. HotSrarea pronuntatS de instanta de judecatS este supusS apelului, in 

conditiile Codului de procedurS civilS.

CAPITOLUL III

Dispozitii speciale

Art. 6 - In aplicarea prezentei legi se stabilesc urmStoarele mSsuri:

a) numirea §i inlocuirea membrilor Comisiei Speciale se face prin decizie a 

prim-ministrului, cu exceptia vicepresedintelui AutoritStii Nationale pentru Restituirea 

ProprietStilor, care devine membru, de drept, prin decizia de numire in functie;

b) membrii Comisiei Speciale beneficiazS de indemnizatie lunarS reprezentand 50% din 

indemnizatia lunarS a vicepresedintelui AutoritStii Nationale pentru Restituirea ProprietStilor. 

Indemnizatia se acordS in lunile in care Comisia Specials desfasoarS cel putin o sedintS.
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c) membrii Secretariatului Comisiei Speciale pot beneficia de un spor de dificultate de pana 

la 30 % din salariul de incadrare; stabilirea acestui spor se face de catre Comisia Specials, 

individual, la propunerea presedintelui acesteia.

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

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

cererii dupa verificarea existentei si intinderii dreptului la despagubiri, cu respectarea dispozitiilor 

Legii nr. 9/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, I egii nr. 290/2003, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Legii nr. 164/2014 si a prezentei legi.

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

de catre Secretariatul Comisiei Speciale, prin raportare la valorile si limitele prevazute in anexele 

nr. 1 §i 2 din Legea nr. 164/2014.

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

modificarile si completarile ulterioare, se face prin raportare la valorile si limitele prevazute in 

Anexa nr. 1 din prezenta lege.

(4) Evaluarea recoltelor neculese pentru care se acorda despagubiri potrivit Legii nr. 

9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face prin raportare la valorile 

prevazute in Anexa nr. 2 din prezenta lege si limitele prevazute la art. 9 din El.G. nr. 753/1998, iar 

in cazul pomilor fructiferi altoiti si a plantatiei de pomi fructiferi altoiti, prin raportare la valorile 

§i limitele prevazute la art. 9 din H.G. 753/1998.

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

modificarile §i completarile ulterioare, ori al Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se face prin raportare la valorile §i limitele prevazute in Anexa nr. 3 din prezenta lege.

Art. 8 - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrants din prezenta lege.

Art. 9 - Legea nr. 164/2014 privind unele mSsuri pentru accelerarea si fmalizarea procesului de 

solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii 

cetStenilor romani pentru bunurile trecute in proprietateu statului bulgar in urma aplicSrii 

Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 si al Legii nr. 

290/2003 privind acordarea de despSgubiri sau compensatii cetStenilor romani pentru bunurile
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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 Abate 

si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative, se 

modified si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (5) al articolului 7 se modified si va avea urmdtorul cuprins:

„Stabilirea valorii bunurilor neevaluate initial in dosarele constituite in temeiul Legii nr. 

9/1998, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, se face potrivit prevederilor art. 7 

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

2. Alineatul (2) al articolului 10 se modified si va avea urmdtorul cuprins:

„Plata despdgubirilor stabilite prin actele administrative prevdzute de art. 9 lit. c) si d) se 

efectueazd in ordinea cronologicd a emiterii acestora, in transe anuale egale, e§alonat pe o perioadd 

de 5 ani”.

Art. 10 - Pand la intrarea in vigoare a prezentei legi, cererile aflate in curs de solutionare la 

comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr.9/1998, 

republicatd, cu modificdrile ulterioare, si a Legii nr.290/2003, cu modificdrile si completdrile 

ulterioare, se analizeazd de aceste comisii si hotdrarile emise de acestea din urmd se 

valideazd/invalideazd, in tot sau in parte, sub semndtura vicepre§edintelui Autoritdtii Nationale 

pentru Restituirea Proprietdtilor.

Art. 11 - La data intrdrii in vigoare a prezentului act normativ, se abrogd dispozitiile art. 2 alin. 

(1) , lit. a) si lit. b), alin. (2) §i alin. (3) din Legea nr. 9/1998, republicatd, cu modificdrile si 

completdrile ulterioare, precum si orice dispozitie contrard prezentului act normativ.
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Anexa nr. 1

Euro/mpNr. crt. Categoria de bunuri

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

Teren intravilan zone rurale (maximum 1.000 mp) 3,542

Constructii cu destinatia de locuinta din zona urbana 35,963

Constructii cu destinatia de locuinta din zona rurala 27,614

Anexe ale constructiilor din zona urbana 22,675

Anexe ale constructiilor din zona rurala 8,316

Teren agricol 0,627

Anexa nr. 2

Categoria de recolte lei/kgNr. crt.

Porumb 0,741

Bumbac 6,642

Floarea-soarelui 1,593

Anexa nr. 3

Legea nr.Legea nr. 
9/1998 290/2003Nr. Categoria de bunuri

euro/mp euro/mpcrt.

Constructii cu destinatia de spatiu comercial din 

zona urbana

1
72,49 256,53

Constructii cu destinatia de spatiu comercial din 

zona rurala

2
46,54 146,64
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3 Constructii cu destinatia de spatiu industrial din 

zona urbana 47,24 63,89

4 Constructii cu destinatia de spafiu industrial din 

zona rurala 34,50 57,54

Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, cu respectarea prevederilor art. 75 
si ale art. 16 aim. (1) din Constitutia Romdniei, republicatd.

PRESEDINTELE 
CAMEREIDEPUTATILOR 
LUDOVIC ORBAN

PRESEDINTELE 
SENATULUI 

ANCA PALIU DRAGU

Bucuresti,
Nr.
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