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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat,
de organizaþiile cooperatiste sau de orice alte persoane
juridice în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989,
precum ºi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940
asupra rechiziþiilor ºi nerestituite se restituie, de regulã în
naturã, în condiþiile prezentei legi.
(2) În cazurile în care restituirea în naturã nu este posibilã se vor stabili mãsuri reparatorii prin echivalent.
Mãsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri ori servicii oferite în echivalent de
deþinãtor, cu acordul persoanei îndreptãþite, în acordare de
acþiuni la societãþi comerciale tranzacþionate pe piaþa de
capital, de titluri de valoare nominalã folosite exclusiv în
procesul de privatizare sau de despãgubiri bãneºti.

(3) Mãsurile reparatorii prin echivalent pot fi combinate.
Art. 2. Ñ (1) În sensul prezentei legi, prin imobile preluate în mod abuziv se înþelege:
a) imobilele naþionalizate prin Legea nr. 119/1948 pentru
naþionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurãri, miniere ºi de transporturi, precum ºi cele naþionalizate fãrã titlu valabil;
b) imobilele preluate prin confiscarea averii, ca urmare a
unei hotãrâri judecãtoreºti de condamnare pentru infracþiuni
de naturã politicã, prevãzute de legislaþia penalã, sãvârºite
ca manifestare a opoziþiei faþã de sistemul totalitar
comunist;
c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice în
baza unor acte normative speciale adoptate în perioada
6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989, precum ºi alte imobile donate statului, dacã s-a admis acþiunea în anulare
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sau în constatarea nulitãþii donaþiei printr-o hotãrâre
judecãtoreascã definitivã ºi irevocabilã;
d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor
din motive independente de voinþa proprietarului sau cele
considerate a fi fost abandonate, în baza unei dispoziþii
administrative sau a unei hotãrâri judecãtoreºti, în perioada
6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989;
e) imobilele preluate de stat în baza unor legi sau a
altor acte normative nepublicate, la data preluãrii, în
Monitorul Oficial sau în Buletinul Oficial;
f) imobilele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940
asupra rechiziþiilor ºi care nu au fost restituite ori pentru
care proprietarii nu au primit compensaþii echitabile;
g) orice alte imobile preluate de stat cu titlu valabil, astfel cum este definit la art. 6 alin. (1) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic
al acesteia;
h) orice alte imobile preluate fãrã titlu valabil sau fãrã
respectarea dispoziþiilor legale în vigoare la data preluãrii,
precum ºi cele preluate fãrã temei legal prin acte de dispoziþie ale organelor locale ale puterii sau ale administraþiei
de stat.
(2) Persoanele ale cãror imobile au fost preluate fãrã
titlu valabil îºi pãstreazã calitatea de proprietar avutã la
data preluãrii, pe care o exercitã dupã primirea deciziei
sau a hotãrârii judecãtoreºti de restituire, conform prevederilor prezentei legi.
Art. 3. Ñ Sunt îndreptãþite, în înþelesul prezentei legi, la
mãsuri reparatorii constând în restituire în naturã sau, dupã
caz, prin echivalent:
a) persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data
preluãrii în mod abuziv a acestora;
b) persoanele fizice, asociaþi ai persoanei juridice care
deþinea imobilele ºi alte active în proprietate la data
preluãrii acestora în mod abuziv;
c) persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate
în mod abuziv de stat, de organizaþii cooperatiste sau de
orice alte persoane juridice dupã data de 6 martie 1945;
îndreptãþirea la mãsurile reparatorii prevãzute de prezentul
articol este condiþionatã de continuarea activitãþii ca persoanã juridicã pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi
sau de împrejurarea ca activitatea lor sã fi fost interzisã
sau întreruptã în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie
1989, iar acestea sã-ºi fi reluat activitatea dupã data de
22 decembrie 1989, dacã, prin hotãrâre judecãtoreascã, se
constatã cã sunt aceeaºi persoanã juridicã cu cea desfiinþatã sau interzisã, precum ºi partidele politice a cãror
activitate a fost interzisã sau întreruptã în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989, dacã ºi-au reluat activitatea în condiþiile legii.
Art. 4. Ñ (1) În cazul în care restituirea este cerutã de
mai multe persoane îndreptãþite, dreptul de proprietate se
constatã sau se stabileºte în cote-pãrþi ideale, potrivit dreptului comun.
(2) De prevederile prezentei legi beneficiazã ºi moºtenitorii persoanelor fizice îndreptãþite.
(3) Succesibilii care, dupã data de 6 martie 1945, nu
au acceptat moºtenirea sunt repuºi de drept în termenul
de acceptare a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul
prezentei legi. Cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a cãror restituire se solicitã în temeiul prezentei legi.
Art. 5. Ñ Nu sunt îndreptãþite la restituire sau la alte
mãsuri reparatorii persoanele care au primit despãgubiri
potrivit acordurilor internaþionale încheiate de România privind reglementarea problemelor financiare în suspensie,

enumerate în anexa care face parte integrantã din prezenta lege.
Art. 6. Ñ (1) Prin imobile, în sensul prezentei legi, se
înþelege terenurile, cu sau fãrã construcþii, cu oricare dintre
destinaþiile avute la data preluãrii în mod abuziv, precum
ºi bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în
aceste construcþii, inclusiv terenurile fãrã construcþii afectate
de lucrãri de investiþii de interes public aprobate, dacã nu
a început construcþia acestora.
(2) Mãsurile reparatorii privesc ºi utilajele ºi instalaþiile
preluate de stat sau de alte persoane juridice o datã cu
imobilul, în afarã de cazul în care au fost înlocuite, casate
sau distruse.
Art. 7. Ñ (1) De regulã, imobilele preluate în mod abuziv se restituie în naturã.
(2) Dacã restituirea în naturã este posibilã, persoana
îndreptãþitã nu poate opta pentru mãsuri reparatorii prin
echivalent decât în cazurile expres prevãzute de prezenta
lege.
Art. 8. Ñ (1) Nu intrã sub incidenþa prezentei legi terenurile al cãror regim juridic este reglementat prin Legea
fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, ºi prin Legea
nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole ºi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 ºi ale
Legii nr. 169/1997.
(2) Regimul juridic al imobilelor care au aparþinut cultelor religioase sau comunitãþilor minoritãþilor naþionale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi
reglementat prin acte normative speciale. Pânã la adoptarea acestor reglementãri este interzisã înstrãinarea imobilelor în cauzã sau schimbarea destinaþiei acestora.
CAPITOLUL II
Restituirea în naturã sau mãsuri reparatorii
prin echivalent
Art. 9. Ñ (1) Imobilele preluate în mod abuziv, indiferent în posesia cui se aflã în prezent, se restituie în naturã
în starea în care se aflã la data cererii de restituire ºi
libere de orice sarcini.
(2) În cazul imobilelor care aveau numai altã destinaþie
decât aceea de locuinþã ºi care au fost demolate sau a
cãror restituire în naturã, în tot sau în parte, nu este posibilã, restituirea prin mãsuri reparatorii în echivalent se face
prin acordarea de titluri de valoare nominalã folosite exclusiv în procesul de privatizare, de acþiuni la societãþi comerciale tranzacþionate pe piaþa de capital ori prin
compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de deþinãtor, cu acordul persoanei îndreptãþite.
Art. 10. Ñ (1) În situaþia imobilelor preluate în mod
abuziv ºi demolate total sau parþial restituirea în naturã se
dispune pentru terenul liber ºi pentru construcþiile rãmase
nedemolate, urmând sã se respecte documentaþiile de
urbanism legal aprobate, iar pentru construcþiile demolate ºi
terenurile ocupate mãsurile reparatorii se stabilesc prin
echivalent.
(2) În cazul în care pe terenurile imobilelor preluate în
mod abuziv s-au ridicat construcþii, persoana îndreptãþitã
poate obþine restituirea în naturã a pãrþii de teren rãmase
liberã, urmând sã se respecte documentaþiile de urbanism
legal aprobate.
(3) Se restituie în naturã terenurile pe care s-au ridicat
construcþii neautorizate în condiþiile legii dupã data de
1 ianuarie 1990, precum ºi construcþii uºoare sau demontabile.
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(4) În cazul imobilelor preluate în mod abuziv ºi distruse
ca urmare a unor calamitãþi naturale persoana îndreptãþitã
beneficiazã de restituirea în naturã pentru terenul liber.
Dacã terenul nu este liber, mãsurile reparatorii pentru
acesta se stabilesc în echivalent.
(5) Dispoziþiile alin. (4) se aplicã în mod corespunzãtor
ºi imobilelor rechiziþionate în baza Legii nr. 139/1940 ºi
distruse în timpul rãzboiului, dacã nu au primit despãgubiri.
(6) Valoarea corespunzãtoare a construcþiilor preluate în
mod abuziv ºi demolate se stabileºte potrivit actelor normative în vigoare la data demolãrii, actualizatã cu indicele
inflaþiei la data plãþii efective.
(7) Valoarea terenurilor, precum ºi a construcþiilor nedemolate preluate în mod abuziv, care nu se pot restitui în
naturã, se stabileºte potrivit actelor normative în vigoare.
(8) În situaþiile prevãzute la alin. (1), (2) ºi (4) mãsurile
reparatorii în echivalent sunt cele prevãzute la art. 9
alin. (2), la alegerea persoanei îndreptãþite.
(9) În situaþiile prevãzute la alin. (1), (2) ºi (4), pentru
imobilele care aveau numai altã destinaþie decât aceea de
locuinþã mãsurile reparatorii prin echivalent se stabilesc
potrivit art. 9 alin. (2).
Art. 11. Ñ (1) Imobilele expropriate ºi ale cãror construcþii nu au fost demolate se pot restitui integral în
naturã persoanelor îndreptãþite, dacã nu au fost înstrãinate,
cu respectarea dispoziþiilor legale. Dacã persoana
îndreptãþitã a primit o despãgubire, restituirea în naturã
este condiþionatã de rambursarea unei sume reprezentând
valoarea despãgubirii primite, actualizatã cu indicele
inflaþiei.
(2) În cazul în care construcþiile expropriate au fost
demolate parþial sau total, dar nu s-au executat lucrãrile
pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie în naturã cu construcþiile rãmase, iar pentru
construcþiile demolate mãsurile reparatorii se stabilesc în
echivalent. Dacã persoana îndreptãþitã a primit o
despãgubire, restituirea este condiþionatã de rambursarea
diferenþei dintre valoarea despãgubirii primite ºi valoarea
construcþiilor demolate, actualizatã cu indicele inflaþiei.
(3) În cazul în care construcþiile expropriate au fost integral demolate ºi lucrãrile pentru care s-a dispus exproprierea ocupã terenul parþial, persoana îndreptãþitã poate
obþine restituirea în naturã a pãrþii de teren rãmase liberã,
pentru cea ocupatã de construcþii noi ºi pentru cea necesarã în vederea bunei utilizãri a acestora mãsurile reparatorii stabilindu-se în echivalent.
(4) În cazul în care lucrãrile pentru care s-a dispus
exproprierea ocupã funcþional întregul teren afectat,
mãsurile reparatorii se stabilesc în echivalent pentru întregul imobil.
(5) Valoarea construcþiilor expropriate în vederea
demolãrii se stabileºte potrivit actelor normative în vigoare
la data exproprierii ºi se actualizeazã cu indicele inflaþiei la
data plãþii efective.
(6) Valoarea terenurilor aparþinând imobilelor expropriate
în vederea demolãrii se stabileºte potrivit actelor normative
aplicabile la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
(7) În situaþiile prevãzute la alin. (2), (3) ºi (4) valoarea
mãsurilor reparatorii în echivalent se stabileºte prin
scãderea valorii actualizate a despãgubirilor primite pentru
teren, respectiv pentru construcþii, din valoarea corespunzãtoare a pãrþii din imobilul expropriat Ñ teren ºi construcþii Ñ care nu se poate restitui în naturã, stabilitã
potrivit alin. (5) ºi (6).
(8) Pentru situaþiile prevãzute la alin. (2), (3) ºi (4)
mãsurile reparatorii prin echivalent constau în acordarea de
titluri de valoare nominalã folosite exclusiv în procesul de

3

privatizare sau în acþiuni la societãþi comerciale
tranzacþionate pe piaþa de capital, în funcþie de opþiunea
persoanei îndreptãþite.
(9) În situaþiile prevãzute la alin. (2), (3) ºi (4), pentru
imobilele care aveau numai altã destinaþie decât aceea de
locuinþã mãsurile reparatorii prin echivalent se stabilesc
potrivit art. 9 alin. (2).
Art. 12. Ñ (1) În situaþia imobilelor preluate cu titlu
valabil, deþinute de stat, de o organizaþie cooperatistã sau
de orice altã persoanã juridicã, dacã persoana îndreptãþitã
a primit o despãgubire, restituirea în naturã este
condiþionatã de rambursarea unei sume reprezentând
valoarea despãgubirii primite, actualizatã cu indicele
inflaþiei.
(2) Persoana îndreptãþitã poate opta, în situaþiile
prevãzute la alin. (1), în cazul în care despãgubirea primitã
nu a fost corespunzãtoare valorii imobilului, pentru completarea în echivalent a despãgubirii de la valoarea actualizatã
cu indicele inflaþiei a despãgubirii primite pânã la valoarea
corespunzãtoare a imobilului.
(3) Valoarea corespunzãtoare pentru construcþii se stabileºte potrivit prevederilor art. 11 alin. (5), iar cea pentru
teren se stabileºte potrivit prevederilor art. 11 alin. (6).
(4) Mãsurile reparatorii prin echivalent pentru situaþiile
prevãzute la alin. (2) se stabilesc prin acordarea de titluri
de valoare nominalã folosite exclusiv în procesul de privatizare sau în acþiuni la societãþi comerciale tranzacþionate pe
piaþa de capital, în funcþie de opþiunea persoanei
îndreptãþite.
Art. 13. Ñ (1) În cazul imobilelor restituite prin procedurile administrative prevãzute de prezenta lege sau prin
hotãrâre judecãtoreascã sunt aplicabile prevederile privind
contractele de închiriere cuprinse în Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe.
(2) Contractele de închiriere pentru imobilele restituite în
naturã, ocupate de misiunile diplomatice, oficiile consulare,
reprezentanþele organizaþiilor internaþionale interguvernamentale acreditate în România ºi de personalul strãin al acestora, se prelungesc de drept pentru o perioadã de 5 ani,
cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului.
Art. 14. Ñ (1) Dacã imobilul prevãzut la art. 13 alin. (1)
face obiectul unui contract de concesiune, locaþie de gestiune, asociere în participaþiune sau al unei operaþiuni de
leasing, persoana îndreptãþitã poate opta pentru restituirea
în naturã sau pentru mãsuri reparatorii în echivalent.
(2) În situaþia opþiunii pentru restituirea în naturã persoana îndreptãþitã se va subroga în drepturile statului sau
ale persoanei juridice deþinãtoare în contractele prevãzute
la alin. (1), dacã aceste contracte au fost încheiate potrivit
legii.
Art. 15. Ñ (1) Contractele de închiriere prevãzute la
art. 6 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999
se vor încheia pentru o perioadã de 5 ani. În cazul în care
chiriaºului i se pune la dispoziþie o altã locuinþã corespunzãtoare, acesta este obligat sã elibereze de îndatã
locuinþa ocupatã.
(2) Neîncheierea noului contract de închiriere în cazul
prevãzut la art. 9 ºi 10 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 40/1999, cauzatã de neînþelegerea asupra
cuantumului chiriei cerute de proprietar sau de pretenþia
acestuia de restrângere a suprafeþei locative pentru persoanele prevãzute la art. 32 alin. (1) din aceeaºi ordonanþã, atrage prelungirea de drept a contractului de
închiriere pânã la încheierea noului contract.
(3) Pentru chiriaºii persoane fizice din imobilele restituite
în naturã, precum ºi pentru cei din locuinþele prevãzute la
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art. 26 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999, ale cãror venituri nete lunare pe membru de
familie se situeazã între venitul mediu net lunar pe economie ºi dublul acestuia, nivelul maxim al chiriei nu poate
depãºi 25% din venitul net lunar pe familie. Dispoziþiile
art. 31 alin. (2) ºi ale art. 33 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 40/1999 se aplicã în mod corespunzãtor. În
cazul în care chiria astfel calculatã este mai micã decât
cea calculatã potrivit art. 26Ð30 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 40/1999, proprietarul este scutit de impozitul pe teren ºi clãdire, de impozitul pe chirie ºi este exonerat de rãspundere pentru obligaþiile ce îi revin pe durata
contractului de închiriere respectiv.
(4) Pentru persoanele cu handicap, pentru persoanele
prevãzute în Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor,
precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din
Decembrie 1989, în Legea nr. 44/1994 privind veteranii de
rãzboi, precum ºi unele drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor
de rãzboi ºi în Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie
1945, precum ºi celor deportate în strãinãtate ori constituite
în prizonieri, la efectuarea schimbului obligatoriu prevãzut
la cap. II din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 locuinþa oferitã trebuie sã asigure condiþii de
folosinþã similare celor existente în locuinþa deþinutã.
(5) Chiriaºii ale cãror contracte de închiriere nu s-au
reînnoit pentru motivele prevãzute la art. 14 alin. (2) lit. a)
ºi b) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999
au prioritate la acordarea înlesnirilor prevãzute de Legea
locuinþei nr. 114/1996, republicatã, precum ºi a celor
prevãzute de Legea nr. 152/1998 privind înfiinþarea Agenþiei
Naþionale pentru Locuinþe.
Art. 16. Ñ (1) În situaþia imobilelor ocupate de unitãþi
bugetare din învãþãmânt, din sãnãtate, aºezãminte socialculturale sau de instituþii publice, sedii ale partidelor politice legal înregistrate, de misiuni diplomatice, oficii
consulare, reprezentanþele organizaþiilor internaþionale interguvernamentale acreditate în România, precum ºi de personalul cu rang diplomatic al acestora, necesare în
vederea continuãrii activitãþilor de interes public, social-cultural sau obºtesc, foºtilor proprietari li se acordã mãsuri
reparatorii prin echivalent, în condiþiile prezentei legi.
(2) Ministerele de resort, precum ºi celelalte instituþii
publice interesate vor propune, iar Guvernul va stabili prin
hotãrâre, imobilele care nu vor fi retrocedate în naturã ºi
pentru care se acordã mãsuri reparatorii prin echivalent
potrivit alin. (1).
(3) În cazul în care imobilul nu mai este necesar potrivit scopului legal stabilit, foºtii proprietari care beneficiazã
de mãsuri reparatorii prin echivalent, în cazurile prevãzute
la alin. (1), vor fi notificaþi pentru a opta în viitor pentru
restituirea în naturã. În aceste cazuri persoanele beneficiare de mãsuri reparatorii vor restitui sumele primite sau
echivalentul bunurilor ori serviciilor, actualizate cu rata
inflaþiei.
(4) Dispoziþiile alin. (1) ºi (2) nu se aplicã imobilelor
preluate fãrã titlu valabil.
(5) Litigiile se soluþioneazã potrivit dreptului comun, cu
celeritate.
Art. 17. Ñ (1) Statul, precum ºi instituþiile publice,
unitãþile de învãþãmânt sau aºezãmintele social-culturale,
care ocupã imobilul cu contract de închiriere, au drept de
preemþiune la cumpãrarea acestuia.

(2) Acest drept se poate exercita, sub sancþiunea
decãderii, în termen de 90 de zile de la data primirii notificãrii privind intenþia de vânzare.
(3) Notificarea se face prin executorul judecãtoresc,
potrivit legii.
(4) Contractele de vânzare-cumpãrare încheiate cu
încãlcarea dreptului de preemþiune sunt lovite de nulitate.
Art. 18. Ñ Mãsurile reparatorii se stabilesc numai în
echivalent ºi în urmãtoarele cazuri:
a) persoana îndreptãþitã era asociat la persoana juridicã
proprietarã a imobilelor ºi a activelor la data preluãrii acestora în mod abuziv, cu excepþia cazului în care persoana
îndreptãþitã era unic asociat sau persoanele îndreptãþite
asociate erau membri ai aceleiaºi familii;
b) imobilul nu mai existã la data intrãrii în vigoare a
prezentei legi, cu excepþia imobilelor distruse ca urmare a
unor calamitãþi naturale;
c) imobilul a fost transformat, astfel încât a devenit un
imobil nou în raport cu cel preluat, dacã pãrþile nu au convenit altfel;
d) imobilul a fost înstrãinat fostului chiriaº cu respectarea dispoziþiilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea
situaþiei juridice a unor imobile cu destinaþia de locuinþe,
trecute în proprietatea statului.
Art. 19. Ñ (1) Persoanele care au primit despãgubiri în
condiþiile Legii nr. 112/1995 pot solicita numai restituirea în
naturã, cu obligaþia returnãrii sumei reprezentând
despãgubirea primitã, actualizatã cu indicele inflaþiei, dacã
imobilul nu a fost vândut pânã la data intrãrii în vigoare a
prezentei legi.
(2) În cazul în care persoana îndreptãþitã a optat pentru
despãgubiri ºi imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pânã la data intrãrii în vigoare a
prezentei legi, persoana îndreptãþitã are dreptul la mãsuri
reparatorii prin echivalent pentru valoarea corespunzãtoare
a întregului imobil, teren ºi construcþii. Dacã persoanele
îndreptãþite au primit despãgubiri, ele au dreptul la diferenþa dintre valoarea încasatã, actualizatã cu indicele
inflaþiei, ºi valoarea corespunzãtoare a imobilului, care se
acoperã prin acordarea de titluri de valoare nominalã folosite exclusiv în procesul de privatizare sau prin acþiuni la
societãþi comerciale tranzacþionate pe piaþa de capital, în
funcþie de opþiunea persoanei fizice sau juridice
îndreptãþite. Dacã persoanei îndreptãþite i s-a stabilit
despãgubirea potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 ºi nu
a încasat-o, valoarea astfel stabilitã i se va acorda în
despãgubiri bãneºti, iar diferenþa pânã la valoarea corespunzãtoare a imobilului se va acoperi prin acordarea de
titluri de valoare nominalã folosite exclusiv în procesul de
privatizare sau prin acþiuni la societãþi comerciale
tranzacþionate pe piaþa de capital, în funcþie de opþiunea
acesteia.
(3) În cazul în care valoarea despãgubirii nu a fost încã
stabilitã potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, calculul ºi
plata mãsurilor reparatorii se vor stabili potrivit alin. (2).
(4) Persoanele îndreptãþite care nu au formulat cereri
potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, precum ºi cele ale
cãror cereri au fost respinse ori nu au fost soluþionate
pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi au dreptul
de a formula o asemenea cerere în condiþiile prezentei
legi.
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CAPITOLUL III
Proceduri de restituire
Art. 20. Ñ (1) Imobilele Ñ terenuri ºi construcþii Ñ
preluate în mod abuziv, indiferent de destinaþie, care sunt
deþinute la data intrãrii în vigoare a prezentei legi de o
regie autonomã, o societate sau companie naþionalã, o
societate comercialã la care statul sau o autoritate a administraþiei publice centrale sau locale este acþionar ori asociat majoritar, de o organizaþie cooperatistã sau de orice
altã persoanã juridicã, vor fi restituite persoanei îndreptãþite,
în naturã, prin decizie sau, dupã caz, prin dispoziþie motivatã a organelor de conducere ale unitãþii deþinãtoare.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile ºi în cazul în
care statul sau o autoritate publicã centralã sau localã ori
o organizaþie cooperatistã este acþionar sau asociat minoritar al unitãþii care deþine imobilul, dacã valoarea acþiunilor
sau pãrþilor sociale deþinute este mai mare sau egalã cu
valoarea corespunzãtoare a imobilului a cãrui restituire în
naturã este cerutã.
(3) În cazul primãriilor restituirea în naturã sau prin
echivalent cãtre persoana îndreptãþitã se face prin
dispoziþia motivatã a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucureºti.
(4) Prin excepþie de la dispoziþiile alin. (1) ºi (2), în
cazul bunurilor deþinute de o organizaþie cooperatistã, persoana îndreptãþitã poate opta ºi pentru mãsuri reparatorii
prin echivalent constând în compensare cu alte bunuri ori
servicii sau despãgubiri bãneºti.
Art. 21. Ñ (1) Persoana îndreptãþitã va notifica în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi
persoana juridicã deþinãtoare, solicitând restituirea în naturã
a imobilului. În cazul în care sunt solicitate mai multe imobile, se va face câte o notificare pentru fiecare imobil.
(2) Notificarea va cuprinde denumirea ºi adresa persoanei notificate, elementele de identificare a persoanei
îndreptãþite, elementele de identificare a bunului imobil solicitat, precum ºi valoarea estimatã a acestuia.
(3) Notificarea va fi comunicatã prin executorul
judecãtoresc de pe lângã judecãtoria în a cãrei circumscripþie teritorialã se aflã imobilul solicitat sau în a cãrei
circumscripþie îºi are sediul persoana juridicã deþinãtoare a
imobilului. Executorul judecãtoresc va înregistra notificarea
ºi o va comunica persoanei notificate în termen de 7 zile
de la data înregistrãrii.
(4) Notificarea înregistratã face dovada deplinã în faþa
oricãror autoritãþi, persoane fizice sau juridice, a respectãrii
termenului prevãzut la alin. (1), chiar dacã a fost adresatã
altei unitãþi decât cea care deþine imobilul.
(5) Nerespectarea termenului de 6 luni prevãzut pentru
trimiterea notificãrii atrage pierderea dreptului de a solicita
în justiþie mãsuri reparatorii în naturã sau prin echivalent.
Art. 22. Ñ Actele doveditoare ale dreptului de proprietate, precum ºi, în cazul moºtenitorilor, cele care atestã
aceastã calitate vor fi depuse ca anexe la notificare o datã
cu aceasta sau în termen de cel mult 18 luni de la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi.
Art. 23. Ñ (1) În termen de 60 de zile de la înregistrarea notificãrii sau, dupã caz, de la data depunerii actelor
doveditoare potrivit art. 22 unitatea deþinãtoare este obligatã sã se pronunþe, prin decizie sau, dupã caz, prin dispoziþie motivatã, asupra cererii de restituire în naturã.
(2) Persoana îndreptãþitã are dreptul sã susþinã în faþa
organelor de conducere ale unitãþii deþinãtoare cererea de
restituire în naturã. În acest scop ea va fi invitatã în scris,
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în timp util, sã ia parte la lucrãrile organului de conducere
al unitãþii deþinãtoare.
(3) Decizia sau, dupã caz, dispoziþia motivatã se comunicã persoanei îndreptãþite în termen de cel mult 10 zile
de la data adoptãrii.
(4) Decizia sau, dupã caz, dispoziþia de aprobare a restituirii în naturã a imobilului face dovada proprietãþii
persoanei îndreptãþite asupra acestuia, are forþa probantã a
unui înscris autentic ºi constituie titlu executoriu pentru
punerea în posesie, dupã îndeplinirea formalitãþilor de
publicitate imobiliarã.
(5) Decizia sau, dupã caz, dispoziþia prevãzutã la
alin. (4) trebuie pusã în executare în termen de 3 ani de
la data primirii ei de cãtre persoana îndreptãþitã.
(6) Prevederile alin. (1)Ð(5) sunt aplicabile ºi dispoziþiilor
emise de primari potrivit art. 20 alin. (3).
Art. 24. Ñ (1) Dacã restituirea în naturã nu este aprobatã sau nu este posibilã, dupã caz, deþinãtorul imobilului
este obligat ca, prin decizie sau, dupã caz, prin dispoziþie
motivatã, în termenul prevãzut la art. 23 alin. (1) sã facã
persoanei îndreptãþite o ofertã de restituire prin echivalent,
corespunzãtoare valorii imobilului.
(2) În cazul imobilelor cu destinaþia de locuinþe, dacã
restituirea în naturã nu este posibilã, oferta de restituire
prin echivalent se poate face sub forma unor despãgubiri
bãneºti. Persoana îndreptãþitã poate opta pentru celelalte
forme de restituire prin echivalent, corespunzãtoare valorii
imobilului.
(3) În termen de 60 de zile de la primirea ofertei persoana îndreptãþitã este obligatã sã rãspundã în scris dacã
acceptã sau refuzã oferta. Lipsa rãspunsului scris echivaleazã cu neacceptarea ofertei.
(4) Dacã oferta acceptatã constã în bunuri imobile, sunt
aplicabile prevederile art. 23 alin. (4).
(5) Dacã oferta acceptatã constã în bunuri mobile sau
servicii, sunt aplicabile dispoziþiile dreptului comun în materie, dupã caz.
(6) Dacã oferta acceptatã constã în titluri de valoare
nominalã folosite exclusiv în procesul de privatizare sau,
dupã caz, în acþiuni, persoana îndreptãþitã va urma procedura prevãzutã la cap. IV.
(7) Dacã oferta este refuzatã potrivit alin. (3), persoana
îndreptãþitã poate ataca în justiþie decizia prevãzutã la
alin. (1) în termen de 30 de zile de la data comunicãrii
acesteia.
(8) Competenþa de soluþionare revine secþiei civile a tribunalului în a cãrui circumscripþie teritorialã se aflã sediul
unitãþii deþinãtoare. Hotãrârea tribunalului este supusã cãilor
legale de atac.
Art. 25. Ñ (1) Dispoziþiile art. 23 sunt aplicabile ºi în
situaþia în care persoana juridicã notificatã deþine numai în
parte bunurile imobile solicitate. În aceastã situaþie persoana juridicã deþinãtoare va emite decizia motivatã de
retrocedare numai pentru partea din imobil pe care o
deþine.
(2) Persoana juridicã notificatã va comunica persoanei
îndreptãþite toate datele privind persoana fizicã sau juridicã
deþinãtoare a celeilalte pãrþi din imobilul solicitat. Totodatã
va anexa la comunicare ºi copii de pe actele de transfer
al dreptului de proprietate sau, dupã caz, de administrare.
În cazul în care nu deþine aceste date persoana juridicã
notificatã va comunica acest fapt persoanei îndreptãþite.
(3) Comunicarea prevãzutã la alin. (2) ºi, dupã caz,
actele anexate vor fi transmise persoanei îndreptãþite prin
scrisoare recomandatã cu confirmare de primire.
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(4) Termenul de 6 luni prevãzut la art. 21 alin. (1)
curge în acest caz de la data primirii comunicãrii prevãzute
la alin. (3).
(5) Dispoziþiile alin. (2), (3) ºi (4) se aplicã în mod
corespunzãtor ºi în cazul în care unitatea notificatã nu
deþine nici mãcar în parte imobilul solicitat, dar comunicã
persoanei îndreptãþite datele de identificare a unitãþii
deþinãtoare.
(6) Dispoziþiile art. 24 se aplicã în mod corespunzãtor.
Art. 26. Ñ (1) În cazul în care persoana îndreptãþitã nu
cunoaºte deþinãtorul bunului imobil solicitat, notificarea se
va trimite primãriei în a cãrei razã se aflã imobilul, respectiv Primãriei Municipiului Bucureºti. Termenul de 6 luni
prevãzut la art. 21 alin. (1) curge, dupã caz, de la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi sau de la data primirii
comunicãrii prevãzute la art. 25 alin. (3).
(2) În termen de 30 de zile primãria notificatã este obligatã sã identifice unitatea deþinãtoare ºi sã comunice persoanei îndreptãþite elementele de identificare a acesteia.
(3) În cazul în care unitatea deþinãtoare nu a fost identificatã, persoana îndreptãþitã poate chema în judecatã statul, prin Ministerul Finanþelor Publice, în termen de 90 de
zile de la data la care a expirat termenul prevãzut la
alin. (1), dacã nu a primit comunicarea din partea primãriei,
sau de la data comunicãrii, solicitând restituirea în naturã
sau, dupã caz, mãsuri reparatorii prin echivalent în formele
prevãzute de prezenta lege.
Art. 27. Ñ (1) Pentru imobilele preluate cu titlu valabil,
evidenþiate în patrimoniul unei societãþi comerciale privatizate cu respectarea dispoziþiilor legale, persoana
îndreptãþitã are dreptul la mãsuri reparatorii prin echivalent,
constând în bunuri ori servicii, acþiuni la societãþi comerciale tranzacþionate pe piaþa de capital sau titluri de valoare
nominalã folosite exclusiv în procesul de privatizare, corespunzãtoare valorii imobilelor solicitate.
(2) Notificarea prin care se solicitã restituirea potrivit
alin. (1) se adreseazã instituþiei publice implicate care a
efectuat privatizarea Ñ Autoritatea pentru Privatizare ºi
Administrarea Participaþiilor Statului (fostul Fond al
Proprietãþii de Stat), ministerul de resort, autoritatea administraþiei publice locale Ñ în a cãrei razã este sau era
situat imobilul, indiferent de valoarea acestuia.
(3) În situaþia bunurilor imobile preluate cu titlu valabil,
înstrãinate sub orice formã din patrimoniul administraþiei
publice centrale sau locale, persoana îndreptãþitã va notifica organele de conducere ale acesteia. În acest caz
mãsurile reparatorii în echivalent sunt cele prevãzute la
art. 9 alin. (2), la alegerea persoanei îndreptãþite.
(4) Pentru imobilele preluate cu titlu valabil, care au fost
deþinute de o organizaþie cooperatistã ºi au fost înstrãinate
de aceasta cu respectarea legii, persoana îndreptãþitã are
dreptul la mãsuri reparatorii în echivalent constând în
bunuri ori servicii sau despãgubiri bãneºti. Notificarea se
adreseazã organizaþiei cooperatiste care a deþinut imobilul,
indiferent de valoarea acestuia.
Art. 28. Ñ (1) În termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei îndreptãþite organele de conducere
ale instituþiei publice implicate în privatizare, prevãzutã la
art. 27 alin. (2), respectiv ale organizaþiei cooperatiste
prevãzute la art. 27 alin. (4), vor stabili prin decizie sau,
dupã caz, prin dispoziþie motivatã valoarea ºi modalitatea
mãsurilor reparatorii corespunzãtoare convenite prin
negociere.
(2) Termenul de 60 de zile prevãzut la alin. (1) poate fi
prelungit numai la cererea persoanei îndreptãþite, în vederea completãrii dovezilor necesare, sau în caz de imposibilitate a prezentãrii persoanei îndreptãþite, doveditã cu

înscrisuri. Prelungirea termenului în vederea completãrii
dovezilor necesare nu poate depãºi 18 luni de la data
înregistrãrii notificãrii, sub sancþiunea soluþionãrii cererii pe
baza actelor doveditoare existente la dosar.
Art. 29. Ñ Decizia sau, dupã caz, dispoziþia motivatã a
organului de conducere al instituþiei publice implicate în privatizare, respectiv al organizaþiei cooperatiste, se va emite
pe baza avizului organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice ºi se va comunica persoanei îndreptãþite
în termen de 15 zile de la data adoptãrii. Dispoziþiile
art. 23 alin. (4) se aplicã în mod corespunzãtor. Organele
teritoriale ale Ministerului Finanþelor Publice vor emite
avizul, cu respectarea condiþiilor de fond ºi de formã
prevãzute de prezenta lege.
Art. 30. Ñ (1) În termen de 6 luni de la primirea deciziei sau, dupã caz, a dispoziþiei motivate care conferã
dreptul de a primi titluri de valoare nominalã folosite exclusiv în procesul de privatizare persoana îndreptãþitã este
obligatã sã solicite Ministerului Finanþelor Publice eliberarea
acestor titluri, sub sancþiunea diminuãrii valorii stabilite cu
10% în caz de întârziere.
(2) În termen de 3 luni de la primirea cererii persoanei
îndreptãþite Ministerul Finanþelor Publice este obligat sã elibereze titlurile de valoare nominalã folosite exclusiv în procesul de privatizare, garantate de stat, sub sancþiunea plãþii
unor penalitãþi de întârziere de 0,1% pe zi din valoarea
sumei totale.
Art. 31. Ñ (1) Dacã în termenul stabilit la art. 28
alin. (1) nu s-a convenit asupra valorii corespunzãtoare ºi
asupra modalitãþilor de acordare a mãsurilor reparatorii, se
va încheia un proces-verbal de divergenþã.
(2) În termen de 6 luni de la data procesului-verbal de
divergenþã persoana îndreptãþitã se poate adresa secþiei
civile a tribunalului în a cãrui circumscripþie teritorialã se
aflã sediul persoanei juridice cu care este în litigiu, sub
sancþiunea pierderii dreptului la mãsurile reparatorii
prevãzute de prezenta lege.
(3) Cererea se va judeca cu celeritate. La primirea
cererii se va fixa un prim termen cu citarea pãrþilor în
camera de consiliu, la care se va dispune efectuarea unei
expertize având ca obiect stabilirea valorii corespunzãtoare
a imobilului în vederea acordãrii mãsurilor reparatorii prin
echivalent ºi se va desemna un expert tehnic sau contabil,
dupã caz. Valoarea corespunzãtoare a imobilului va fi stabilitã numai pe bazã de expertizã, care va þine seama ºi
de sarcinile bunului, atât la preluare, cât ºi la restituire.
(4) Dacã persoana îndreptãþitã opteazã prin cerere pentru titluri de valoare nominalã folosite exclusiv în procesul
de privatizare, va fi citat în cauzã ºi Ministerul Finanþelor
Publice.
(5) Hotãrârea tribunalului este supusã cãilor legale de
atac.
(6) În cazul în care persoana îndreptãþitã a optat în
cererea adresatã justiþiei pentru acþiuni, prin hotãrâre
judecãtoreascã
instanþa
va
constata
valoarea
corespunzãtoare stabilitã prin expertizã ºi va obliga
instituþia publicã implicatã în privatizare sã emitã o decizie
sau, dupã caz, o dispoziþie motivatã în temeiul cãreia persoana îndreptãþitã va primi acþiuni.
(7) Dacã persoana îndreptãþitã a optat în cerere pentru
titluri de valoare nominalã folosite exclusiv în procesul de
privatizare, prin hotãrâre judecãtoreascã instanþa va constata valoarea corespunzãtoare stabilitã prin expertizã ºi va
obliga Ministerul Finanþelor Publice sã emitã titlurile respective.
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Art. 32. Ñ (1) Persoanele care aveau calitatea de asociat al persoanelor juridice naþionalizate prin Legea
nr. 119/1948 sau prin alte acte normative au dreptul la
mãsuri reparatorii constând în acþiuni acordate cu
precãdere la societatea comercialã care a preluat patrimoniul persoanei juridice naþionalizate sau cu prioritate la o
altã societate comercialã tranzacþionatã pe piaþa de capital.
(2) De prevederile alin. (1) nu beneficiazã persoanele
fizice sau juridice care au primit despãgubiri pânã la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi, în condiþiile art. 5.
(3) Acþiunile se vor acorda, la cererea persoanei
îndreptãþite, de cãtre instituþia publicã implicatã în privatizarea societãþii comerciale menþionate la alin. (1).
(4) Recalcularea valorii acþiunilor se face de cãtre
instituþia publicã implicatã în privatizare în baza valorii activului net din ultimul bilanþ contabil, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, sau înregistrat la registrul comerþului înaintea naþionalizãrii, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Naþionalã a României
ºi a indicelui inflaþiei stabilit de Institutul Naþional de
Statisticã ºi Studii Economice.
(5) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei legi Banca Naþionalã a României va stabili
coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de
11 iunie 1948 pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei
legi.
(6) În termen de 60 de zile de la data primirii cererii
persoanei îndreptãþite sau în termenul prelungit conform
art. 28 instituþia publicã implicatã în privatizare va stabili
prin decizie sau, dupã caz, prin dispoziþie motivatã valoarea recalculatã a acþiunilor.
(7) Dacã persoana îndreptãþitã solicitã acþiuni, instituþia
publicã implicatã în privatizare va stabili în urma negocierii,
prin decizie sau, dupã caz, prin dispoziþie motivatã,
societãþile comerciale ºi numãrul de acþiuni corespunzãtoare
valorii recalculate.
(8) Persoana îndreptãþitã poate negocia cu instituþia
publicã implicatã în privatizare ºi alte forme de mãsuri
reparatorii în echivalent.
Art. 33. Ñ (1) În situaþia imobilelor pentru care la
art. 10 ºi 11 a fost stabilitã restituirea în echivalent persoana îndreptãþitã adreseazã notificarea prevãzutã la
art. 21 alin. (1) primãriei în a cãrei razã s-a aflat imobilul,
respectiv Primãriei Municipiului Bucureºti.
(2) Mãsurile reparatorii în echivalent se stabilesc prin
dispoziþie motivatã a primarului, respectiv a primarului
general al municipiului Bucureºti, cu avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finanþelor Publice, dat în urma verificãrii condiþiilor de fond ºi de formã prevãzute de prezenta
lege.
(3) Dispoziþiile art. 21Ð26 se aplicã în mod
corespunzãtor.
CAPITOLUL IV
Mãsuri reparatorii prin echivalent sub formã
de titluri de valoare nominalã sau de acþiuni
Art. 34. Ñ (1) În termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi Ministerul Finanþelor
Publice Publice va elabora norme metodologice privind emiterea, înregistrarea ºi utilizarea titlurilor de valoare nominalã.
(2) Titlurile de valoare nominalã emise de Ministerul
Finanþelor Publice conform art. 30 alin. (2) pot circula pe
piaþã ºi pot fi folosite exclusiv în procesul de privatizare.
(3) Instituþiile publice implicate în privatizare, precum ºi
Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului (fostul Fond al Proprietãþii de Stat) sunt obligate sã
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primeascã în platã titlurile de valoare nominalã prevãzute
la alin. (2) pentru cumpãrarea de acþiuni ºi active ale
societãþilor comerciale în curs de privatizare.
(4) Termenul de valorificare a titlurilor de valoare nominalã folosite exclusiv în procesul de privatizare este de cel
mult 7 ani de la data emisiunii titlului, la valoarea actualizatã în raport cu indicele inflaþiei.
Art. 35. Ñ (1) În cazul în care mãsurile reparatorii în
echivalent se fac prin acþiuni persoana îndreptãþitã se adreseazã uneia dintre instituþiile publice implicate în privatizare,
prevãzute la art. 27 alin. (2), cu o cerere, în termen de 60
de zile de la primirea deciziei sau, dupã caz, a dispoziþiei
motivate.
(2) Instituþia publicã implicatã în privatizare este obligatã
ca în termen de 60 de zile de la data primirii cererii sã
invite persoana îndreptãþitã pentru a negocia mãsurile reparatorii în echivalent.
CAPITOLUL V
Mãsuri reparatorii prin echivalent
sub formã de despãgubiri bãneºti
Art. 36. Ñ (1) Despãgubirile bãneºti se acordã conform
prevederilor prezentului capitol.
(2) Notificãrile prin care persoana îndreptãþitã solicitã
acordarea de despãgubiri bãneºti sau opteazã pentru
despãgubiri bãneºti se adreseazã prefecturii în a cãrei razã
se aflã ori s-a aflat imobilul preluat abuziv, în termenul ºi
în condiþiile reglementate de art. 21.
(3) În cazul în care persoana îndreptãþitã a solicitat restituirea în naturã, dar aceasta nu a fost aprobatã sau nu
este posibilã, potrivit legii, unitatea deþinãtoare sau, dupã
caz, primãria va transmite decizia, respectiv dispoziþia privind oferta de acordare a despãgubirilor bãneºti, prefecturii
în a cãrei razã acestea îºi au sediul, în termen de 60 de
zile de la primirea notificãrii. Dacã valoarea imobilului s-a
stabilit prin expertizã, se va anexa ºi o copie de pe expertizã, iar dacã oferta nu a fost acceptatã ºi persoana
îndreptãþitã s-a adresat instanþei, se va face aceastã
menþiune.
(4) În cazul în care nu s-a efectuat o expertizã pentru
stabilirea valorii imobilului, decizia sau, dupã caz, dispoziþia
menþionatã la alin. (2) va cuprinde în mod obligatoriu
valoarea estimativã a acestuia.
Art. 37. Ñ Dupã centralizarea notificãrilor ºi a ofertelor
de acordare a despãgubirilor bãneºti prefecturile vor transmite centralizatoarele, împreunã cu materialele primite,
Ministerului Finanþelor Publice.
Art. 38. Ñ Pentru evaluarea despãgubirilor bãneºti care
urmeazã sã fie acordate persoanelor îndreptãþite, în termen
de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi se
va constitui prin decizie a primului-ministru o comisie interministerialã formatã din 2Ð3 reprezentanþi ai Ministerului
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerului
Finanþelor Publice ºi Ministerului Administraþiei Publice.
Art. 39. Ñ Secretariatul comisiei interministeriale se asigurã de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei.
Art. 40. Ñ Pe baza evaluãrii despãgubirilor bãneºti, în
termen de un an de la expirarea termenului de 6 luni
prevãzut de lege pentru depunerea notificãrilor, prin lege
specialã se vor reglementa modalitãþile, cuantumul ºi procedurile de acordare a despãgubirilor bãneºti, care pot fi
plafonate.
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CAPITOLUL VI
Dispoziþii tranzitorii ºi finale

Art. 41. Ñ Încãlcarea dispoziþiilor prezentei legi atrage,
dupã caz, rãspunderea disciplinarã, administrativã, civilã
sau penalã.
Art. 42. Ñ (1) Distrugerile ºi degradãrile cauzate imobilelor care fac obiectul prezentei legi dupã intrarea în
vigoare a acesteia ºi pânã în momentul predãrii efective
cãtre persoana îndreptãþitã cad în sarcina deþinãtorului imobilului.
(2) Deþinãtorul imobilului, în prezenþa persoanei
îndreptãþite, va încheia un proces-verbal privind starea de
fapt a imobilului, în termen de cel mult 15 zile de la data
solicitãrii.
(3) În cazul nerespectãrii de cãtre deþinãtorul imobilului
a termenului prevãzut la alin. (2), persoana îndreptãþitã se
poate adresa executorului judecãtoresc, care va întocmi
procesul-verbal privind situaþia realã a imobilului.
(4) În vederea recuperãrii cheltuielilor suportate de persoana îndreptãþitã pentru întocmirea procesului-verbal
privind situaþia de fapt a imobilului prin executorul
judecãtoresc copia legalizatã de pe procesul-verbal constituie titlu executoriu împotriva deþinãtorului imobilului.
Art. 43. Ñ (1) Imobilele care în urma procedurilor
prevãzute la cap. III nu se restituie persoanelor îndreptãþite
rãmân în administrarea deþinãtorilor actuali.
(2) Imobilele cu altã destinaþie decât cea de locuinþã,
prevãzute la alin. (1), se pot înstrãina potrivit legislaþiei în
vigoare. Deþinãtorii cu titlu valabil la data intrãrii în vigoare
a prezentei legi au drept de preemþiune.
(3) Imobilele cu destinaþia de locuinþe, prevãzute la
alin. (1), pot fi înstrãinate potrivit legislaþiei în vigoare, chiriaºii având drept de preemþiune.
(4) Sumele încasate ca urmare a vânzãrii imobilelor
prevãzute la alin. (3) vor alimenta fondul prevãzut la
art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995.
Art. 44. Ñ (1) Chiriaºii cãrora, în temeiul prevederilor
art. 9 alin. 1Ñ4 din Legea nr. 112/1995, li s-au vândut, cu
respectarea prevederilor acestei legi, apartamentele în care
locuiau au dreptul sã le înstrãineze sub orice formã înainte
de împlinirea termenului de 10 ani de la data cumpãrãrii
numai persoanei îndreptãþite, fost proprietar al acelei
locuinþe.
(2) Preþul vânzãrii nu poate fi mai mare decât valoarea
actualizatã a preþului plãtit de chiriaº la cumpãrarea
locuinþei în baza Legii nr. 112/1995, cu excepþia situaþiilor
când pãrþile convin altfel.
(3) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei legi persoana îndreptãþitã trebuie sã notifice
chiriaºului dobânditor intenþia de a cumpãra locuinþa ºi
adresa unde poate fi gãsitã.
(4) Persoana îndreptãþitã care a primit despãgubiri
bãneºti pentru imobil este obligatã sã restituie statului,
dacã este cazul, diferenþa dintre valoarea despãgubirilor
primite ºi preþul de cumpãrare plãtit fostului chiriaº,
actualizate.
Art. 45. Ñ (1) Persoanele cãrora li s-a restituit în
naturã un imobil cu destinaþia de locuinþã ºi care deþin cu
chirie în aceeaºi localitate o locuinþã din fondul locativ de
stat sunt obligate sã punã la dispoziþie primãriei aceastã
locuinþã la data mutãrii efective în imobilul restituit.

Locuinþele din fondul locativ de stat eliberate se constituie
într-un fond locativ special destinat chiriaºilor din imobilele
restituite foºtilor proprietari.
(2) Familiilor cu mijloace financiare situate sub nivelul
venitului minim pe economie, invalizilor, pensionarilor ºi
persoanelor cu handicap li se vor asigura locuinþe sociale
construite dintr-un fond constituit în cotã de 2% din sumele
obþinute din privatizare ºi care va fi prevãzut anual în
legea bugetului de stat.
Art. 46. Ñ (1) Actele juridice de înstrãinare, inclusiv
cele fãcute în cadrul procesului de privatizare, având ca
obiect imobile care cad sub incidenþa prevederilor prezentei
legi, sunt valabile dacã au fost încheiate cu respectarea
legilor în vigoare la data înstrãinãrii.
(2) Actele juridice de înstrãinare, inclusiv cele fãcute în
cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile
preluate fãrã titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolutã, în
afarã de cazul în care actul a fost încheiat cu bunãcredinþã.
(3) Actele juridice de înstrãinare, inclusiv cele fãcute în
cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobilele
prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. b), sunt lovite de nulitate
absolutã, buna-credinþã neputând fi invocatã în aceste
cazuri.
(4) Actele juridice de înstrãinare, inclusiv cele întocmite
în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile
preluate cu titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolutã
dacã au fost încheiate cu încãlcarea dispoziþiilor imperative
ale legilor în vigoare la data înstrãinãrii.
(5) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de
cauza de nulitate, dreptul la acþiune se prescrie în termen
de un an de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
Art. 47. Ñ (1) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile
ºi în cazul acþiunilor în curs de judecatã, persoana
îndreptãþitã putând alege calea acestei legi, renunþând la
judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei.
(2) În cazul acþiunilor formulate potrivit art. 46 ºi 48,
procedura de restituire începutã în temeiul prezentei legi
este suspendatã pânã la soluþionarea acelor acþiuni prin
hotãrâre judecãtoreascã definitivã ºi irevocabilã. Persoana
îndreptãþitã va înºtiinþa de îndatã persoana notificatã,
potrivit art. 21 alin. (1).
(3) În cazul în care persoanei îndreptãþite i s-a respins,
prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã ºi irevocabilã,
acþiunea privind restituirea în naturã a bunului solicitat, termenul de notificare prevãzut la art. 21 alin. (1) curge de la
data rãmânerii definitive ºi irevocabile a hotãrârii
judecãtoreºti.
Art. 48. Ñ Persoanele îndreptãþite, precum ºi persoanele vãtãmate într-un drept al lor, cãrora pânã la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi li s-au respins, prin
hotãrâri judecãtoreºti definitive ºi irevocabile, acþiunile
având ca obiect bunuri preluate în mod abuziv de stat, de
organizaþii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice,
pot solicita, indiferent de natura soluþiilor pronunþate, mãsuri
reparatorii în naturã sau prin echivalent, în condiþiile prezentei legi.
Art. 49. Ñ (1) Chiriaºii au dreptul la despãgubire pentru
sporul de valoare adus imobilelor cu destinaþia de locuinþã
prin îmbunãtãþirile necesare ºi utile.
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(2) În cazul în care imobilul care se restituie a fost preluat cu titlu valabil, obligaþia de despãgubire prevãzutã la
alin. (1) revine persoanei îndreptãþite.
(3) În cazul în care imobilul care se restituie a fost preluat fãrã titlu valabil, obligaþia de despãgubire revine statului sau unitãþii deþinãtoare.
(4) Valoarea despãgubirilor prevãzute la alin. (1) se stabileºte pe bazã de expertizã.
(5) Prin îmbunãtãþiri, în sensul prezentei legi, se
înþelege cheltuielile necesare ºi utile. Cuantumul despãgubirilor se stabileºte la valoarea actualizatã a cheltuielilor,
scãzându-se gradul de uzurã al îmbunãtãþirilor, în raport cu
durata de viaþã normalã a acestora, care se suportã de
chiriaºi.
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Art. 50. Ñ Secretarii unitãþilor administrativ-teritoriale vor
lua mãsuri pentru conservarea tuturor dosarelor constituite
de comisiile de aplicare a Legii nr. 112/1995, vor elibera,
la cerere, copii de pe actele existente la dosar ºi vor da
relaþiile solicitate de persoanele îndreptãþite.
Art. 51. Ñ Cererile sau acþiunile în justiþie, precum ºi
transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate
de aplicarea prevederilor prezentei legi ºi de bunurile care
fac obiectul acesteia, sunt scutite de taxe de timbru.
Art. 52. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se
abrogã orice alte dispoziþii contrare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 14 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 16 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 8 februarie 2001.
Nr. 10.

ANEXÃ
LISTA

cuprinzând acordurile încheiate de România cu alte state privind reglementarea problemelor financiare în suspensie
a) Acord între România ºi Republica Austria, semnat la
Bucureºti la 3 iulie 1963, intrat în vigoare la 27 aprilie
1965, ratificat prin Decretul nr. 784 din 31 decembrie 1963,
publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 25 din 31 decembrie 1963;
b) Acord între Guvernul României, pe de o parte, ºi
Guvernul Regatului Belgiei ºi Marelui Ducat de Luxemburg,
pe de altã parte, semnat la Bucureºti la 13 noiembrie
1970, intrat în vigoare la 9 septembrie 1971, aprobat prin
H.C.M. nr. 197 din 2 martie 1971;
c) Acord între România ºi Regatul Danemarcei, semnat
la Bucureºti la 17 martie 1960, intrat în vigoare la 12 septembrie 1960, ratificat prin Decretul nr. 173/1960, publicat
în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 8 din 17 iunie 1960;
d) Acord între România ºi Republica Francezã, semnat
la Bucureºti la 9 februarie 1959, intrat în vigoare la data
semnãrii, ratificat prin H.C.M. nr. 353 din 25 martie 1959;
e) Acord între România ºi Grecia, semnat la Atena la
2 septembrie 1966, intrat în vigoare la data semnãrii, ratificat prin Decretul nr. 956 din 30 noiembrie 1966, publicat în
Buletinul Oficial, Partea I, nr. 76 din 6 decembrie 1966;
f) Acord între România ºi Guvernul Italiei, semnat la
Roma la 23 ianuarie 1968, intrat în vigoare la 7 martie
1972, ratificat prin Decretul nr. 569 din 4 iulie 1968, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 91 din 10 iulie 1968;

g) Acord între Guvernul României ºi Guvernul Regatului
Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord, semnat la Londra
la 10 noiembrie 1960, intrat în vigoare la data semnãrii;
h) Acord între România ºi Regatul Norvegiei, semnat la
Bucureºti la 21 mai 1964, intrat în vigoare la 5 aprilie
1966, ratificat prin Decretul nr. 425 din 5 iulie 1965, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 22 din 9 iulie 1965;
i) Acord între Guvernul României ºi Guvernul Regal al
Olandei, semnat la Haga la 8 mai 1967, intrat în vigoare la
31 iulie 1967, aprobat prin H.C.M. nr. 1.645 din 13 iulie
1967;
j) Acord între Guvernul României ºi Guvernul Republicii
Turcia, semnat la Bucureºti la 22 iunie 1965, intrat în
vigoare la 15 martie 1967, ratificat prin Decretul nr. 623 din
19 august 1965, publicat în Buletinul Oficial, Partea I,
nr. 28 din 20 august 1965;
k) Acord între Guvernul României ºi Guvernul Canadei,
semnat la Ottawa la 13 iulie 1971, intrat în vigoare la
14 decembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 373 din
18 octombrie 1971, publicat în Buletinul Oficial, Partea I,
nr. 136 din 27 octombrie 1971;
l) Acord între România ºi Statele Unite ale Americii,
semnat la Washington la 30 martie 1960, intrat în vigoare
la data semnãrii;
m) orice alte asemenea acorduri încheiate de România
cu alte state privind reglementarea problemelor financiare în
suspensie.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind regimul juridic
al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada
6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi (3) ºi ale art. 99 alin. (1)
din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989
ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 8 februarie 2001.
Nr. 26.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 43
din 7 februarie 2001

asupra sesizãrii de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 2 lit. b) ºi c), art. 3, art. 6, art. 20 alin. (1)
ºi ale art. 24 din Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989
Curtea Constituþionalã a fost sesizatã în vederea
declanºãrii controlului de constituþionalitate, în temeiul dispoziþiilor art. 144 lit. a) din Constituþie, asupra Legii privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989, de cãtre un
grup de 78 de deputaþi, ºi anume: Ioan Mihai Nãstase,
Nicolae Vasilescu, Constanþa Popa, Florea Buga, Dumitru
Puzdrea, Gheorghe Pribeanu, Doru Dumitru Palade, Ioan
Miclea, Maria Apostolescu, Nicolae Doru Florescu, Nicu
Cojocaru, Costel Marian Ionescu, Nicolae Leonãchescu,
Lari-Iorga Leonida, ªtefan Lãpãdat, Iancu Holtea, Angela
Bogea, Marinache Viºinescu, Luca ªtefãnoiu, Ion Dolãnescu,
Irina Loghin, Gheorghe Dinu, Andrei Zeno, Corneliu Ciontu,
Gheorghe Ariton, Mitzura Domnica Arghezi, Daniela
Buruianã-Aprodu, Adrian Moisoiu, Sever Meºca, Ilie
Neacºu, Emil Rus, Ioan Sonea, Paul ªnaider, Lia Olguþa
Vasilescu, Vãsãlie Moiº, Pavel Cherescu, Mihaela Ionescu,
Vasile Predicã, Costache Mircea, Ludovic Mardari,
Octavian-Mircea Purceld, Zisu Stanciu, Damian Brudaºca,
Ioan Bâldea, Octavian Sadici, Iulian Mincu, Vlad Gabriel
Hogea, Ludovic Abiþei, Adrian Mãrãcineanu, Nicoarã Creþ,
Augustin Lucian Bolcaº, Marcu Tudor, Cristian Valeriu
Buzea, Ilie Merce, Constantin Duþu, Constantin Florentin
Moraru, Constantin Bucur, Florina Ruxandra Jipa,

Smaranda Ionescu, Mircea Bucur, Dãnuþ Saulea, Dorin
Lazãr Maior, Codrin ªtefãnescu, Gelil Eserghep, Raj
Tunaru, Grigore Emil Rãdulescu, Radu Ciuceanu, Valentin
Vasilescu, Valentin Pãduroiu, Anghel Stanciu, Eugen Lucian
Pleºa, Ion Mocioi, George Dumitru Moisescu, ªtefan
Baban, Emil Criºan, Nicolae Enescu, Paul Magheru ºi
Miticã Bãlãeþ.
Sesizarea a fost trimisã prin Adresa nr. 265 din
18 ianuarie 2001 a Secretariatului general al Camerei
Deputaþilor ºi a fost înregistratã la Curtea Constituþionalã
sub nr. 184 din 18 ianuarie 2001, formând obiectul
Dosarului nr. 19A/2001.
În consideraþiile generale ale sesizãrii se susþine cã
existã o mare diferenþã între titlul legii ºi normele juridice
cuprinse în aceasta, deoarece ”Titlul legii se referã doar la
imobilele preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 Ñ
22 decembrie 1989, în timp ce legea reglementeazã mãsuri
reparatorii ºi pentru proprietãþile industriale naþionalizate prin
Legea nr. 119/1948, precum ºi pentru cele rechiziþionate
prin Legea nr. 139/1940, care exced titlulÒ. Se mai susþine
cã legea criticatã, dupã ce ”amestecã de-a valma instituþii
juridice total diferite ºi încalcã principiile fundamentale ale
dreptului civil, culmineazã cu inventarea unei proceduri de
acordare a reparaþiilor nemaiîntâlnitã în istoria dreptului
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românesc, ori a celui europeanÒ, ceea ce este de naturã
sã prejudicieze deopotrivã atât pe foºtii ºi actualii proprietari, cât ºi pe actualii chiriaºi, iar în final, prin aplicarea
legii, ”se va produce un haos total în activitatea
jurisdicþionalãÒ.
În opinia autorilor sesizãrii motivele de neconstituþionalitate sunt urmãtoarele:
1. Dispoziþiile art. 2, potrivit cãrora în noþiunea ”imobile
preluate în mod abuzivÒ este inclusã ºi categoria imobilelor
preluate prin confiscarea averii, în temeiul unei hotãrâri
judecãtoreºti de condamnare pentru infracþiuni de naturã
politicã, încalcã prevederile art. 16 alin. (2) ºi ale art. 41
alin. (8) din Constituþie, întrucât prin lege nu s-au prevãzut
”infracþiunile respectiveÒ sau condiþia ca acele infracþiuni sã
nu mai fie prevãzute în prezent de legea penalã. Astfel
fiind, acest text legal ”creeazã premisa anulãrii pedepselor
complementare ale confiscãrii averii aplicate prin hotãrâri
judecãtoreºti definitive pentru sãvârºirea unor infracþiuni
prevãzute ºi în prezent de legea penalãÒ, favorizându-se
condiþiile pentru ca ”unii infractori sã fie mai presus de
legeÒ.
2. Dispoziþiile art. 2 lit. c), potrivit cãrora se considerã
ca fiind preluate în mod abuziv ºi imobilele donate statului
sau altor persoane juridice în perioada 6 martie 1945 Ñ
22 decembrie 1989, dacã, printr-o hotãrâre judecãtoreascã
definitivã ºi irevocabilã, s-a admis acþiunea în anularea sau
în constatarea nulitãþii donaþiei, au un caracter inutil. Acest
text de lege este calificat ca fiind inutil, deoarece, pe de o
parte, din moment ce s-au pronunþat asemenea hotãrâri
judecãtoreºti, înseamnã cã foºtilor proprietari le-a fost deja
”restabilitã situaþia anterioarã ºi au redevenit proprietariÒ, iar
pe de altã parte, deoarece foºtii proprietari care nu au
obþinut, pânã la intrarea în vigoare a legii, hotãrâri
judecãtoreºti de anulare sau de constatare a nulitãþii
donaþiilor nu mai pot acþiona în acest scop. Aºa fiind, se
susþine cã aceste prevederi legale sunt contrare dispoziþiilor
art. 21 alin. (1) din Constituþie, întrucât îngrãdesc accesul
la justiþie al unei categorii de persoane.
3. Dispoziþiile art. 6 alin. (1) din lege, care precizeazã
înþelesul noþiunii ”imobileÒ, nu conþin ”nici un fel de restricþii
pentru imobilele grevate de sarcini, în momentul preluãrii
lor de cãtre stat, tratând în mod egal toate categoriile de
foºti proprietariÒ. Prin urmare, sunt îndreptãþiþi la mãsuri
reparatorii, deopotrivã, atât proprietarii imobilelor grevate de
sarcini, cât ºi proprietarii imobilelor libere de orice sarcini,
fiind astfel ºterse datoriile ”garantate cu imobile preluate
ulterior de statÒ. Aºa fiind, prin aceastã reglementare Ñ
considerã autorii sesizãrii Ñ se creeazã o categorie privilegiatã de cetãþeni, contrar prevederilor art. 16 alin. (2) din
Constituþie.
4. Prevederile art. 3 din lege, care stabilesc persoanele
îndreptãþite la mãsuri reparatorii, nu fac nici o distincþie
între cetãþenii români ºi cei strãini, toþi fiind deopotrivã
îndreptãþiþi la mãsuri reparatorii, inclusiv prin restituirea în
naturã a imobilelor. În acest mod textul de lege criticat
creeazã posibilitatea pentru cetãþenii strãini sã
dobândeascã drept de proprietate asupra terenurilor în
România, contravenindu-se astfel prevederilor art. 41
alin. (2) din Constituþie.
5. Dispoziþiile art. 6 alin. (2), potrivit cãrora mãsurile
reparatorii privesc ºi utilajele ºi instalaþiile preluate o datã
cu imobilul, în condiþiile legii, cu excepþia cazurilor în care
au fost înlocuite, casate sau distruse, sunt criticate pentru
cã problema mãsurilor reparatorii este tratatã diferit, dupã
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cum bunurile respective mai existã sau nu în prezent. Se
afirmã cã, în conformitate cu dispoziþiile legale criticate,
foºtii proprietari sunt despãgubiþi numai dacã utilajele ºi
instalaþiile preluate de cãtre stat sau de cãtre altã persoanã juridicã nu au fost înlocuite, casate sau distruse,
generându-se astfel ”inechitãþi grave pentru diferite categorii de cetãþeniÒ, contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din
Constituþie.
6. Dispoziþiile art. 20 alin. (1) ºi ale art. 24 din lege,
prin aceea cã introduc o procedurã greoaie,
neconstituþionalã ºi imposibil de aplicat în practicã, încalcã
prevederile art. 135 din Constituþie ºi vin în contradicþie
flagrantã cu prevederile Codului civil ºi ale Codului de
procedurã civilã. Se susþine, în acest sens, cã:
a) dispoziþiile art. 20 alin. (1), potrivit cãrora vor fi restituite imobilele aflate în patrimoniul oricãrei persoane juridice, stabilesc, pentru prima datã în istoria dreptului
românesc, cã ”un act de trecere în proprietatea statului a
unui imobil este anulat printr-o decizie a conducerii unei
societãþi comerciale ori a unei alte persoane juridiceÒ;
b) dispoziþiile art. 24, referitoare la procedurile de restituire, abiliteazã detentorul precar al unui imobil proprietate
publicã ”sã negocieze în nume propriu mãsurile de
despãgubire prin echivalent cu fostul proprietarÒ, precum ºi
pentru a putea atribui, cu titlu de despãgubire, în proprietatea fostului proprietar, un alt imobil proprietate publicã.
În conformitate cu dispoziþiile art. 18 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sesizarea de neconstituþionalitate
a fost comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului, precum ºi Guvernului, pentru a prezenta în
scris punctele lor de vedere.
Preºedintele Camerei Deputaþilor, în punctul sãu de
vedere, aratã cã sesizarea este neîntemeiatã, în esenþã,
pentru urmãtoarele motive:
1. Critica referitoare la dispoziþiile art. 2 lit. b) (care, în
opinia autorilor sesizãrii, ar crea ”premisa anulãrii pedepsei
complementare a confiscãrii averii în cazul sãvârºirii unor
infracþiuni prevãzute ºi în prezent de legea penalãÒ) este
inexactã, deoarece, potrivit art. 41 din Constituþie, mãsura
confiscãrii averii ca pedeapsã complementarã a fost desfiinþatã.
2. Dispoziþiile art. 2 lit. c) sunt constituþionale, deoarece
este eronatã interpretarea acestora, propusã prin sesizare,
în sensul cã ele ”ar reprezenta o interdicþie ce încalcã liberul acces la justiþieÒ, dacã se are în vedere cã, în realitate,
legea nu prevede ”o astfel de interdicþie, iar întregul proces
de aplicare a acesteia se aflã sub controlul instanþelor
judecãtoreºtiÒ.
3. Este neîntemeiatã ºi critica ce vizeazã prevederile
art. 3, întrucât faptul cã acest text de lege nu conþine nici
o precizare privind condiþiile de acordare a mãsurilor reparatorii pentru cetãþenii români ºi cei strãini ”reprezintã o
omisiune de reglementare care, potrivit practicii constante
a Curþii Constituþionale, nu poate face obiectul controlului
de constituþionalitate, deoarece ar transforma Curtea în
legiuitor pozitivÒ. Cu referire la dispoziþiile art. 41 alin. (2)
teza a doua din Constituþie, se precizeazã cã ”problema nu
priveºte în mod exclusiv aceastã lege, ci are un aspect
general, deoarece se referã ºi la ipoteza moºtenirii de
cãtre un strãin sau apatrid a unor terenuriÒ. De aceea distincþia ce se impune ”nu putea face obiectul acestei noi
reglementãri, ea referindu-se, în fond, la toate cazurile în
care un strãin sau apatrid ar dobândi un asemenea dreptÒ.
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4. Referitor la susþinerea autorilor sesizãrii cã prevederile art. 6 alin. (1) sunt contrare dispoziþiilor art. 16 alin. (2)
din Constituþie, ”deoarece prin definirea noþiunii de imobile
nu s-a fãcut distincþia între cele care, la data preluãrii,
erau sau nu grevate de sarciniÒ, se aratã cã ºi de
aceastã datã critica vizeazã o omisiune de reglementare,
care nu poate constitui obiect al controlului de
constituþionalitate.
5. Dispoziþiile art. 6 alin. (2), potrivit aceluiaºi punct de
vedere, nu instituie privilegii sau discriminãri, ele fiind în
concordanþã cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constituþie.
Referitor la susþinerea cã legea nu prevede aplicarea unui
tratament egal, se aratã cã ”aceasta se impune doar pentru situaþii egale, iar pentru situaþii diferite se impune un
tratament diferit. Astfel, toþi proprietarii aflaþi într-una din
situaþiile reglementate de art. 6 alin. (2) din lege beneficiazã de acelaºi tratamentÒ. În plus se mai aratã cã
”legiuitorul este consecvent cu principiile generale de drept
ºi cu exigenþele conceptelor juridice. Astfel, potrivit regulilor
de drept comun, utilajele ºi instalaþiile încorporate în imobil
urmeazã soarta acestuia. În cazul în care ele nu existã, nu
se poate pune problema restituirii lorÒ.
6. Dispoziþiile art. 20 alin. (1) nu contravin vreunei prevederi constituþionale, întrucât regiile autonome ºi societãþile
comerciale, care sunt calificate de autorii sesizãrii ca fiind
detentori precari, deþin în prezent imobilele în baza unui
titlu, emis în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) ºi ale
art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea
unitãþilor economice de stat ca regii autonome ºi societãþi
comerciale. Se precizeazã cã ”Nici o dispoziþie
constituþionalã nu împiedicã legiuitorul sã confere subiecþilor
respectivi, celor care deþin legal bunul sau celor în patrimoniul cãrora se aflã bunul sã se pronunþe asupra cererii
de restituire, mai ales în condiþiile în care refuzul lor se
aflã în final sub controlul instanþelor judecãtoreºtiÒ.
Dispoziþiile constituþionale ar fi încãlcate dacã, dimpotrivã,
un organ de stat ar fi îndreptãþit sã decidã asupra bunurilor ce se aflã în final sub controlul instanþelor judecãtoreºti.
7. Referitor la dispoziþiile art. 24, se aratã cã posibilitatea persoanelor juridice de a negocia cu fostul proprietar,
în nume propriu, nu contravine nici unei prevederi constituþionale, pentru cã oferta de despãgubire acceptatã de
fostul proprietar, echivalentã cu valoarea imobilului a cãrui
restituire se cere, nu poate fi consideratã ca
neconstituþionalã. Este evident cã obligaþia de a face
”oferta de restituire, prin echivalent, corespunzãtoare valorii
imobiluluiÒ, cade numai în sarcina celui care poate dispune.
Se considerã cã este inutil ca legea sã cuprindã o astfel
de precizare, ”deoarece nimeni nu poate dispune de proprietatea altuiaÒ. De altfel, lipsa acestei precizãri reprezintã
omisiune de reglementare, ce nu intrã în sfera controlului
de constituþionalitate.
Preºedintele Senatului, în punctul sãu de vedere, considerã cã sesizarea de neconstituþionalitate este neîntemeiatã pentru urmãtoarele motive:
1. Critica de neconstituþionalitate ce vizeazã dispoziþiile
art. 2 din lege nu poate fi primitã, întrucât nu are nici o
relevanþã, sub aspectul constituþionalitãþii textului, faptul cã
nu existã concordanþã absolutã între titlul legii ºi cuprinsul
textului menþionat anterior, câtã vreme ”titlul unei reglementãri trebuie sã redea obiectul principal al acesteiaÒ. Se
precizeazã cã ”Singurele imobile care nu intrã în perioada
cuprinsã în titlul legii sunt cele rechiziþionate în baza Legii
nr. 139/1940, nu ºi cele naþionalizate prin Legea

nr. 119/1948, cum se menþioneazã în mod eronat în sesizare. Raþiunea pentru care au fost cuprinse ºi aceste imobile în cuprinsul legii derivã din faptul cã efectele Legii
nr. 139/1940 s-au produs dupã 6 martie 1945, când bunurile rechiziþionate nu au mai fost restituite proprietarilor ºi
ele au continuat sã fie deþinute de stat ori de cãtre alte
persoane juridiceÒ. Prin acte normative ulterioare s-a încercat trecerea acestor imobile în proprietatea statului (de
exemplu, prin art. III din Decretul nr. 218/1960 ºi prin
Decretul nr. 712/1966, ”care au instituit o prescripþie al
cãrei termen se împlineºte înainte sã înceapã sã curgãÒ).
2. Reglementarea cuprinsã în art. 2 lit. b) este constituþionalã, întrucât prin enumerarea ipotezelor se poate
distinge clar despre ce infracþiuni este vorba, nemaifiind
necesarã prevederea lor expresã. Se considerã cã autorii
sesizãrii au fãcut confuzie între confiscarea parþialã sau
totalã a averii, ca pedeapsã complementarã Ñ care nu
este prevãzutã în Constituþie ºi a fost abrogatã în mod
expres prin Legea nr. 140/1996 pentru modificarea ºi completarea Codului penal Ñ, ºi confiscarea bunurilor ”destinate, folosite sau rezultate din infracþiuni ori contravenþiiÒ, la
care se referã prevederile art. 41 alin. (8) din Constituþie.
3. Este neîntemeiatã ºi critica potrivit cãreia dispoziþiile
art. 2 lit. c) din lege contravin liberului acces la justiþie,
prevãzut la art. 21 alin. (1) din Constituþie, deoarece dreptul de acces la justiþie ”nu exclude respectarea anumitor
proceduri ºi condiþii prescrise de lege, în conformitate cu
art. 125 alin. (3) din ConstituþieÒ, iar dispoziþiile legale criticate ”nu condiþioneazã accesul la justiþie de admiterea
acþiunii în anulare sau în constatarea nulitãþii absolute pânã
la intrarea în vigoare a legiiÒ.
4. Cu privire la critica de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3, se aratã cã ele stabilesc categoriile de persoane îndreptãþite la mãsuri reparatorii, iar legea,
reglementând procedura de restituire, ”distinge între imobilele preluate cu titlu valabil, situaþie în care terenurile nu
se restituie în naturã, ci prin alte mãsuri reparatorii ºi
situaþia imobilelor preluate fãrã titlu, când statul nu a fost
niciodatã proprietar, ºi deci fostul cetãþean român nu a
pierdut niciodatã dreptul de proprietate asupra terenului în
cauzãÒ.
5. Dispoziþiile art. 6 alin. (1) nu conþin nici o mãsurã
privitoare la sarcinile ce grevau imobilele preluate de stat
sau la ºtergerea acestor sarcini ºi de aceea nici nu contravin prevederilor art. 16 din Constituþie.
6. Prevederile art. 6 alin. (2) nu încalcã dispoziþiile
art. 16 din Constituþie, deoarece ele nu sunt de naturã sã
creeze inechitãþi grave pentru diferite categorii de cetãþeni.
În sprijinul acestor susþineri se evocã jurisprudenþa Curþii
Constituþionale, în care s-a statuat cã ”principiul egalitãþii în
faþa legii nu presupune aplicarea aceluiaºi regim juridic
unor situaþii care, prin specificul lor, sunt diferite ºi care
justificã tratamente juridice diferiteÒ.
7. Dispoziþiile art. 20 alin. (1) ºi ale art. 24 nu încalcã
prevederile art. 135 din Constituþie ºi nici pe cele ale
Codului civil sau ale Codului de procedurã civilã, deoarece
”Regimul juridic al proprietãþii publice, procedura de trecere
a unui bun din domeniul public în domeniul privat ºi invers,
sunt reglementate prin Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, lege care
porneºte de la principiile stabilite în art. 135 din
ConstituþieÒ. Cu privire la reglementarea din legea criticatã,
prin care se instituie o procedurã prealabilã diferitã faþã de
cea prevãzutã de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea
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pentru cauzã de utilitate publicã, ori de cea prevãzutã de
Legea nr. 112/1995, se aratã cã aceasta este în concordanþã cu prevederile art. 125 din Constituþie, potrivit cãrora
competenþa ºi procedura de judecatã se stabilesc prin
lege. Legiuitorul a apreciat cã ”este mai uºor ca procedura
prealabilã sã se desfãºoare între deþinãtorul imobilului ºi
persoana îndreptãþitã la restituire, deoarece în final tot
instanþele judecãtoreºti vor fi cele care vor hotãrî asupra
reparaþiilor prevãzute de legeÒ.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã sesizarea este nefondatã, în esenþã pentru urmãtoarele
motive:
1. Nu are relevanþã neconcordanþa dintre titlul legii ºi
cuprinsul sãu, întrucât, potrivit dispoziþiilor art. 38 alin. (1)
din Legea nr. 24/2000, privind elaborarea actelor normative,
titlul trebuie sã exprime sintetic obiectul reglementãrii. De
altfel singura categorie de imobile care nu se includ în
perioada cuprinsã în titlul legii este aceea a imobilelor
rechiziþionate în temeiul Legii nr. 139/1940, iar nu ºi aceea
a imobilelor naþionalizate prin Legea nr. 119/1948. Raþiunea
pentru care legea reglementeazã ºi regimul juridic al imobilelor rechiziþionate constã în aceea cã efectele legii
menþionate s-au produs ulterior datei de 6 martie 1945.
2. Cu privire la reglementarea cuprinsã în art. 2 lit. b),
se considerã cã autorii sesizãrii fac confuzie între confiscarea parþialã sau totalã a averii, ca pedeapsã complementarã (neprevãzutã de Constituþie ºi care a fost abrogatã în
mod expres prin legile nr. 140/1996 ºi nr. 141/1996 pentru
modificarea ºi completarea Codului penal, respectiv a
Codului de procedurã penalã), ºi confiscarea bunurilor
destinate, folosite sau rezultate din infracþiuni ori contravenþii, la care se referã dispoziþiile art. 41 alin. (8) din
Constituþie.
3. Prevederile art. 2 lit. c) nu contravin principiului liberului acces la justiþie, prevãzut la art. 21 alin. (1) din
Constituþie, deoarece accesul la justiþie ”nu exclude respectarea anumitor proceduri ºi condiþii prescrise de lege, în
conformitate cu art. 125 alin. (3) din ConstituþieÒ, iar dispoziþia legalã criticatã nu condiþioneazã accesul la justiþie
de admiterea acþiunii în anulare sau în constatarea nulitãþii
absolute pânã la intrarea în vigoare a legiiÒ. Se susþine cã
acest text instituie prezumþia cã pot face obiectul mãsurilor
reparatorii ºi acele imobile care au fost donate statului sau
altor persoane juridice, dacã ulterior s-a admis acþiunea ºi
”numai dupã ce anularea sau nulitatea absolutã a fost pronunþatã definitiv ºi irevocabilÒ.
4. Dispoziþiile art. 3 stabilesc sfera persoanelor
îndreptãþite la mãsuri reparatorii ºi de aceea ele au valoarea unor norme de principiu, care nu este cazul sã facã
nici un fel de precizare sau ”sã introducã anumite condiþii
cum ar fi cele privind cetãþenia sau domiciliulÒ. În procedura de restituire legiuitorul a distins între imobilele preluate cu titlu valabil, ipotezã în care nu se restituie terenurile
în naturã, ºi imobilele preluate fãrã titlu, când fostul
cetãþean român nu a pierdut niciodatã dreptul de proprietate asupra terenului în cauzã, deoarece statul nu a fost
niciodatã proprietar.
5. Cu referire la prevederile art. 6 alin. (1), se aratã cã
acestea stabilesc înþelesul noþiunii ”imobileÒ în contextul
legii, în scopul determinãrii obiectului sãu de reglementare
ºi a sferei sale de aplicare, aºa încât, ”fiind vorba despre
o definiþie, nu despre o prevedere instituind vreo mãsurã,
nu se poate susþine, în nici un caz, cã ignorã sau cã respectã anumite drepturiÒ. Imobilele cuprinse la art. 6 cad
sub ”incidenþa prevederilor legii cu caracter special ºi, în
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completare, a celor de drept comun. Art. 6 nu prevede nici
o mãsurã cu privire la sarcinile care grevau imobileleÒ,
dupã cum nu prevede nici ºtergerea acestora. Aºa fiind, se
considerã cã dispoziþiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 16 din Constituþie.
6. Susþinerea cã prevederile art. 6 alin. (2) creeazã
inechitãþi grave pentru diferite categorii de cetãþeni, contravenind astfel dispoziþiile art. 16 alin. (1) din Constituþie, nu
este întemeiatã. În sprijinul acestei poziþii, în punctul de
vedere al Guvernului se invocã jurisprudenþa Curþii
Constituþionale, potrivit cãreia ”principiul egalitãþii în faþa
legii nu presupune aplicarea aceluiaºi regim juridic unor
situaþii care prin specificul lor sunt diferiteÒ. Dat fiind cã
principiul egalitãþii nu presupune uniformitate, sunt admise
soluþii legislative diferite pentru situaþii diferite.
7.1. Critica îndreptatã împotriva dispoziþiilor art. 20
alin. (1), în sensul cã actul de trecere a unor imobile în
proprietatea statului este anulat prin decizie sau dispoziþie
a organelor de conducere ale unitãþii deþinãtoare, este
neîntemeiatã, pentru cã numeroase imobile au fost preluate prin simple acte ale persoanelor juridice, denumite
obºteºti, care realizau aceleaºi scopuri ca ºi organele de
stat. În plus autorii sesizãrii nu au avut în vedere cã
aceste dispoziþii sunt norme de procedurã, iar nu norme de
drept material; în temeiul normelor de procedurã [al cãror
sediu al materiei este situat la art. 2 alin. (2), coroborat cu
art. 22], se emite decizia sau dispoziþia la care fac trimitere autorii sesizãrii. Legiuitorul a considerat cã în aceastã
ipostazã este suficient sã se emitã decizia persoanei juridice care a deþinut bunul. Prin aceastã soluþie legislativã
”s-a evitat calea constituirii de comisii ori de antrenare a
unor organe sau autoritãþi ale statului în procesul de restituire, care nu au nici o legãturã cu bunurile în litigiuÒ.
Procedurile stabilite prin legea criticatã ”pun accentul pe
apãrarea dreptului de proprietate prin dovada titlului real ºi
nu pe unul aparent. În acest context, atât proprietarul, cât
ºi deþinãtorul bunului se aflã, sub aspect juridic, pe aceeaºi
poziþie, fãrã sã prevaleze calitatea de organ, autoritate
etc.Ò.
7.2. ªi în ceea ce priveºte critica de neconstituþionalitate a prevederilor art. 24, autorii sesizãrii confundã o
normã de drept procesual, ce stabileºte modalitãþile privind
realizarea dreptului, ”care nu pot încãlca dispoziþiile
art. 135 din Constituþie Ñ cu normele de drept material,
care exprimã substanþa reglementãrii prin prisma respectãrii
Constituþiei ºi a legislaþiei aferente dreptului de proprietateÒ.
Referitor la dreptul detentorului de a negocia cu virtualul
proprietar, trebuie avut în vedere faptul cã detentorul,
indiferent dacã este persoanã juridicã de drept public sau
de drept privat, ”negociazã, cu privire la bun, atât prin
prisma interesului sãu de a menþine Ñ în limitele legii Ñ
posesia, cât ºi în numele statului, proprietar în virtutea
unor reglementãri sau titluri pe care legea înþelege sã le
înlãture sau, dupã caz, sã le consolideze. În acest context
este evident cã detentorul bunului îºi angajeazã rãspunderea potrivit principiului cã el lucreazã numai ca un bun ºi
diligent proprietarÒ.
C U R T E A,

examinând sesizarea de neconstituþionalitate, punctele de
vedere ale preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi al Guvernului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, dispoziþiile Legii privind regimul juridic
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al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989, raportate la prevederile
Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992 privind
organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, reþine
urmãtoarele:
Curtea a fost legal sesizatã ºi este competentã sã se
pronunþe asupra obiecþiei de neconstituþionalitate.
Din examinarea conþinutului sesizãrii se constatã cã
aceasta are ca obiect urmãtoarele dispoziþii din Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989:
Ð Art. 2 alin. (1) lit. b) ºi c): ”În sensul prezentei legi, prin
imobile preluate în mod abuziv se înþelege: [...]
b) imobilele preluate prin confiscarea averii, ca urmare a
unei hotãrâri judecãtoreºti de condamnare pentru infracþiuni de
naturã politicã, prevãzute de legislaþia penalã, sãvârºite ca
manifestare a opoziþiei faþã de sistemul totalitar comunist;
c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice în
baza unor acte normative speciale adoptate în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989, precum ºi alte imobile donate
statului, dacã s-a admis acþiunea în anulare sau în constatarea
nulitãþii donaþiei printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã ºi
irevocabilã;Ò
Ñ Art. 3: ”Sunt îndreptãþite, în înþelesul prezentei legi, la
mãsuri reparatorii constând în restituire în naturã sau, dupã
caz, prin echivalent:
a) persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluãrii
în mod abuziv a acestora;
b) persoanele fizice, asociaþi ai persoanei juridice care
deþinea imobilele ºi alte active în proprietate la data preluãrii
acestora în mod abuziv;
c) persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate în
mod abuziv de stat, de organizaþii cooperatiste sau de orice
alte persoane juridice dupã data de 6 martie 1945;
îndreptãþirea la mãsurile reparatorii prevãzute de prezentul
articol este condiþionatã de continuarea activitãþii ca persoanã
juridicã pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi sau de
împrejurarea ca activitatea lor sã fi fost interzisã sau întreruptã
în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989, iar acestea
sã-ºi fi reluat activitatea dupã data de 22 decembrie 1989,
dacã, prin hotãrâre judecãtoreascã, se constatã cã sunt
aceeaºi persoanã juridicã cu cea desfiinþatã sau interzisã, precum ºi partidele politice a cãror activitate a fost interzisã sau
întreruptã în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989,
dacã ºi-au reluat activitatea în condiþiile legii.Ò;
Ð Art. 6: ”(1) Prin imobile, în sensul prezentei legi, se
înþelege terenurile cu sau fãrã construcþii, cu oricare dintre destinaþiile avute la data preluãrii în mod abuziv, precum ºi bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în aceste
construcþii, inclusiv terenurile fãrã construcþii afectate de lucrãri
de investiþii de interes public aprobate, dacã nu a început construcþia acestora.
(2) Mãsurile reparatorii privesc ºi utilajele ºi instalaþiile preluate de stat sau de alte persoane juridice o datã cu imobilul, în
afarã de cazul în care au fost înlocuite, casate sau distruse.Ò;
Ñ Art. 20 alin. (1): ”Imobilele Ñ terenuri ºi construcþii Ñ
preluate în mod abuziv, indiferent de destinaþie, care sunt
deþinute la data intrãrii în vigoare a prezentei legi de o regie
autonomã, o societate sau companie naþionalã, o societate
comercialã la care statul sau o autoritate a administraþiei
publice centrale sau locale este acþionar ori asociat majoritar,
de o organizaþie cooperatistã sau de orice altã persoanã
juridicã, vor fi restituite persoanei îndreptãþite, în naturã, prin

decizie sau, dupã caz, prin dispoziþie motivatã a organelor de
conducere ale unitãþii deþinãtoare.Ò;
Ñ Art. 24: ”(1) Dacã restituirea în naturã nu este aprobatã
sau nu este posibilã, dupã caz, deþinãtorul imobilului este obligat ca, prin decizie sau, dupã caz, prin dispoziþie motivatã, în
termenul prevãzut la art. 23 alin. (1) sã facã persoanei
îndreptãþite o ofertã de restituire prin echivalent,
corespunzãtoare valorii imobilului.
(2) În cazul imobilelor cu destinaþia de locuinþe, dacã restituirea în naturã nu este posibilã, oferta de restituire prin echivalent se poate face sub forma unor despãgubiri bãneºti.
Persoana îndreptãþitã poate opta pentru celelalte forme de
restituire prin echivalent, corespunzãtoare valorii imobilului.
(3) În termen de 60 de zile de la primirea ofertei persoana
îndreptãþitã este obligatã sã rãspundã în scris dacã acceptã
sau refuzã oferta. Lipsa rãspunsului scris echivaleazã cu neacceptarea ofertei.
(4) Dacã oferta acceptatã constã în bunuri imobile, sunt
aplicabile prevederile art. 23 alin. (4).
(5) Dacã oferta acceptatã constã în bunuri mobile sau
servicii, sunt aplicabile dispoziþiile dreptului comun în materie,
dupã caz.
(6) Dacã oferta acceptatã constã în titluri de valoare nominalã folosite exclusiv în procesul de privatizare sau, dupã caz,
în acþiuni, persoana îndreptãþitã va urma procedura prevãzutã
la cap. IV.
(7) Dacã oferta este refuzatã potrivit alin. (3), persoana
îndreptãþitã poate ataca în justiþie decizia prevãzutã la alin. (1)
în termen de 30 de zile de la data comunicãrii acesteia.
(8) Competenþa de soluþionare revine secþiei civile a tribunalului în a cãrui circumscripþie teritorialã se aflã sediul unitãþii
deþinãtoare. Hotãrârea tribunalului este supusã cãilor legale de
atac.Ò
Autorii sesizãrii de neconstituþionalitate considerã cã
aceste prevederi legale încalcã urmãtoarele dispoziþii constituþionale:
Ñ Art. 16: ”(1) Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.Ò;
Ñ Art. 21 alin. (1): ”Orice persoanã se poate adresa
justiþiei pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor
sale legitime.Ò;
Ñ Art. 41 alin. (2) ºi (8): ”(2) Proprietatea privatã este
ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetãþenii
strãini ºi apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra
terenurilor. [É]
(8) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracþiuni
ori contravenþii pot fi confiscate numai în condiþiile legii.Ò;
Ñ Art. 135: ”(1) Statul ocroteºte proprietatea.
(2) Proprietatea este publicã sau privatã.
(3) Proprietatea publicã aparþine statului sau unitãþilor administrativ-teritoriale.
(4) Bogãþiile de orice naturã ale subsolului, cãile de comunicaþie, spaþiul aerian, apele cu potenþial energetic valorificabil
ºi acelea ce pot fi folosite în interes public, plajele, marea teritorialã, resursele naturale ale zonei economice ºi ale platoului
continental, precum ºi alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul
exclusiv al proprietãþii publice.
(5) Bunurile proprietate publicã sunt inalienabile. În
condiþiile legii, ele pot fi date în administrare regiilor autonome
ori instituþiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate.
(6) Proprietatea privatã este, în condiþiile legii, inviolabilã.Ò
I. Curtea Constituþionalã, examinând ansamblul motivelor de neconstituþionalitate susþinute în sesizare, reþine cã
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unele dispoziþii ale legii au fost criticate ca fiind neconstituþionale, invocându-se omisiunea legiuitorului de a reglementa anumite domenii ale relaþiilor sociale, lipsa de
precizie a unor texte ºi insuficienta corelare cu alte prevederi legale.
Sub acest aspect, având în vedere dispoziþiile art. 2
alin. (3) teza întâi din Legea nr. 47/1992, republicatã, potrivit
cãrora ”În exercitarea controlului, Curtea Constituþionalã se
pronunþã numai asupra problemelor de drept, fãrã a putea
modifica sau completa prevederea legalã supusã controluluiÒ,
Curtea a statuat în mod constant cã nu se poate substitui
legiuitorului pentru completarea sau modificarea reglementãrilor adoptate, întrucât, conform dispoziþiilor art. 58
alin. (1) din Constituþie, Parlamentul este ”[É] unica autoritate legiuitoare a þãriiÒ. De aceea sesizarea de
neconstituþionalitate întemeiatã pe o criticã de omisiune sau
pe necorelarea legislativã nu poate fi primitã.
De asemenea, Curtea mai reþine cã o altã parte a criticilor de neconstituþionalitate se întemeiazã pe supoziþia cã
unele dintre dispoziþiile legale ce fac obiectul sesizãrii ar
putea fi interpretate ºi aplicate contrar dispoziþiilor sau principiilor Constituþiei.
Nici aceste aspecte nu pot constitui obiect al controlului
de constituþionalitate, întrucât, potrivit dispoziþiilor cuprinse
în teza a doua a art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, ”Curtea Constituþionalã nu se poate pronunþa
asupra modului de interpretare ºi aplicare a legii, ci numai
asupra înþelesului sãu contrar ConstituþieiÒ.
II. Analizând conþinutul criticilor de neconstituþionalitate
formulate, Curtea reþine urmãtoarele:
1. În legãturã cu critica potrivit cãreia între titlul legii ºi
conþinutul normelor juridice din corpul sãu nu ar exista
deplinã concordanþã, Curtea constatã cã aceasta nu reprezintã o problemã de constituþionalitate, ci una de tehnicã
legislativã.
De asemenea, nici critica referitoare la insuficienta sistematizare ºi corelare a reglementãrilor nu vizeazã o problemã de constituþionalitate, controlul constituþionalitãþii
urmând sã se exercite numai asupra concordanþei reglementãrilor concrete cu dispoziþiile ºi principiile Constituþiei.
În acest sens Curtea Constituþionalã, prin Decizia nr. 203
din 29 noiembrie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 603 din 9 decembrie 1999, a statuat: ”Curtea Constituþionalã nu decide dacã o lege este
sau nu este bunã, dacã este sau nu este eficientã sau
dacã este ori nu este oportunã. Numai Parlamentul poate
hotãrî, în limitele prevãzute în Constituþie, asupra conþinutului reglementãrilor legale ºi oportunitãþii acestora. Iar statul
de drept, a cãrui existenþã este reglementatã prin art. 1
alin. (3) din legea fundamentalã, impune recunoaºterea de
cãtre orice putere a actelor ºi mãsurilor luate de celelalte
puteri în limitele prevãzute de Constituþie.Ò
2. Critica formulatã de autorii sesizãrii asupra
dispoziþiilor art. 2 din lege se referã în realitate numai la
dispoziþiile lit. b) ºi c) ale art. 2, astfel încât controlul de
constituþionalitate se va realiza exclusiv asupra acestor
texte de lege.
2.1. Astfel, Curtea reþine cã, potrivit dispoziþiilor art. 2
lit. b), în categoria imobilelor ”preluate abuzivÒ sunt incluse
ºi cele ”[É] preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei
hotãrâri judecãtoreºti de condamnareÒ. În aceste condiþii este
evident cã textul de lege vizeazã pedeapsa complementarã
a confiscãrii averii, care, dupã intrarea în vigoare a
Constituþiei din 1991, nu se mai poate aplica. Autorii
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sesizãrii considerã cã textul de lege, neenumerând
infracþiunile la care se referã ºi neprecizând ”condiþia ca,
la data adoptãrii legii, aceste infracþiuni sã nu mai fie
prevãzute de legea penalãÒ, creeazã posibilitatea ca unele
persoane, condamnate pentru infracþiuni prevãzute de legea
penalã ºi în prezent, sã se situeze ”mai presus de legeÒ,
contrar prevederilor art. 16 alin. (2) din Constituþie. Curtea
observã însã cã, în privinþa condamnãrilor însoþite de
pedeapsa complementarã a confiscãrii averii, textul de lege
determinã faptele pentru care s-au luat acele mãsuri, ca
fiind ”[É] infracþiuni de naturã politicã, prevãzute de legislaþia
penalã, sãvârºite ca manifestare a opoziþiei faþã de sistemul
totalitar comunistÒ. Stabilirea dacã o faptã concretã se încadreazã sau nu în categoria infracþiunilor avute în vedere de
legiuitor nu este o problemã de constituþionalitate, ci una
de aplicare a textului de lege, ce intrã în sfera de competenþã a altor autoritãþi publice. În sfârºit, în ceea ce
priveºte susþinerea cã se aduce atingere ºi prevederilor
art. 41 alin. (8) din Constituþie, Curtea reþine cã acestea
nu sunt incidente în cauzã, întrucât ele nu vizeazã confiscarea averii ca pedeapsã complementarã, ci confiscarea,
”în condiþiile legiiÒ, a bunurilor ”destinate, folosite sau rezultate
din infracþiuni ori contravenþiiÒ.
2.2. Autorii sesizãrii susþin, de asemenea, cã textul
art. 2 lit. c) din lege permite acordarea de reparaþii doar
acelor persoane care au obþinut hotãrâri judecãtoreºti definitive ºi irevocabile de anulare sau de constatare a nulitãþii
donaþiei anterior intrãrii în vigoare a legii, în timp ce pentru
persoanele care ar dori sã obþinã asemenea hotãrâri dupã
intrarea în vigoare a legii accesul la justiþie este îngrãdit,
ceea ce contravine prevederilor art. 21 alin. (1) din
Constituþie.
Curtea constatã cã aceastã criticã nu este întemeiatã,
întrucât textul de lege prevede numai condiþia existenþei
unei hotãrâri judecãtoreºti definitive ºi irevocabile, fãrã sã
facã nici un fel de deosebire cu privire la data la care
hotãrârea respectivã devine definitivã ºi irevocabilã.
3. Referitor la dispoziþiile art. 3, despre care se susþine
cã sunt contrare prevederilor art. 41 alin. (2) din
Constituþie, întrucât nu disting între drepturile cetãþenilor
români ºi cele ale cetãþenilor strãini, permiþând astfel ca ºi
aceºtia din urmã sã dobândeascã drept de proprietate
asupra terenurilor, Curtea observã cã absenþa din lege a
unor precizãri în aceastã privinþã ridicã doar o problemã de
aplicare a textului de lege, aplicare care, de bunã seamã,
nu se va putea face cu nesocotirea supremaþiei Constituþiei
sau cu încãlcarea vreuneia dintre dispoziþiile acesteia.
4. Nu este întemeiatã nici critica potrivit cãreia prevederile art. 6 alin. (1) anuleazã retroactiv sarcinile ce grevau
imobilele preluate de cãtre stat, deoarece aceste prevederi
nu creeazã nici o categorie privilegiatã de cetãþeni, fiind,
aºadar, în concordanþã cu dispoziþiile art. 16 alin. (2) din
Constituþie. Suplinirea omisiunii de a reglementa situaþia
sarcinilor, care eventual au grevat imobilele la data preluãrii
lor, intrã în competenþa exclusivã a legiuitorului. Întrucât
textul de lege criticat nu prevede nici recuperarea ºi nici
anularea datoriilor, rezolvarea unor asemenea chestiuni
concrete urmeazã sã se facã în cadrul procesului de aplicare a legii, prin stabilirea valorii reparaþiilor ºi a modalitãþii
în care acestea se vor acorda.
5. Dispoziþiile art. 6 alin. (2) din lege, reglementând
posibilitatea acordãrii de reparaþii numai pentru utilajele ºi
instalaþiile existente la data intrãrii în vigoare a legii, nu
încalcã prin aceasta prevederile art. 16 alin. (1) din
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Constituþie referitoare la egalitatea cetãþenilor în faþa legii
ºi a autoritãþilor publice.
Sub acest aspect Curtea reþine cã, fiind vorba despre
acordarea, prin reglementãri legislative, a unor reparaþii
pentru bunuri preluate de stat sau de alte persoane juridice în mod abuziv, dar pe baza unui titlu valabil, în sensul dispoziþiilor legale în vigoare la data preluãrii, legiuitorul
este liber sã opteze în privinþa sferei bunurilor pentru care
stabileºte mãsuri reparatorii, precum ºi a întinderii ºi a
modalitãþii de acordare a acestora. Textul de lege examinat
nu instituie tratament juridic diferit pentru anumite categorii
de cetãþeni aflate în situaþii identice, ci are în vedere
situaþia concretã a bunurilor preluate. Din acest text de
lege rezultã doar cã legiuitorul a considerat, fãrã a încãlca
vreo dispoziþie constituþionalã, cã în prezent se poate
reglementa restituirea cãtre foºtii proprietari numai a utilajelor ºi a instalaþiilor existente.

6. În ceea ce priveºte critica dispoziþiilor art. 20 alin. (1)
ºi ale art. 24 din lege, referitoare la modalitãþile de aplicare a mãsurilor reparatorii ºi la subiecþii abilitaþi sã negocieze aceste mãsuri, Curtea constatã cã aceste dispoziþii
legale nu conþin nici o dispoziþie expresã care sã vinã în
contradicþie cu prevederile art. 135 din Constituþie.
Nedeterminarea concretã a bunurilor ce pot constitui obiect
al reparaþiilor, prin restituirea în naturã sau în echivalent,
nu poate face obiectul controlului de constituþionalitate, fiind
o problemã de legiferare ce cade în competenþa exclusivã
a legiuitorului. În orice caz, dispoziþiile art. 20 ºi ale art. 24
din lege nu vor putea fi aplicate decât în concordanþã cu
prevederile art. 135 ºi ale art. 41 alin. (1) ºi (2) din
Constituþie, precum ºi cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 448 din 24 noiembrie 1998.

Având în vedere considerentele expuse, dispoziþiile art. 16 alin. (1) ºi (2), art. 21 alin. (1), art. 41 alin. (1) ºi (8),
art. 58 alin. (1), art. 135 ºi ale art. 144 lit. a) din Constituþie, precum ºi prevederile art. 2 alin. (3), ale art. 13 alin. (1)
lit. A.a) ºi ale art. 17 ºi urmãtoarele din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Constatã cã dispoziþiile art. 2 lit. b) ºi c), ale art. 3, art. 6, art. 20 alin. (1) ºi ale art. 24 din Legea privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989 sunt
constituþionale.
Decizia se comunicã Preºedintelui României ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Definitivã.
Dezbaterea a avut loc la data de 7 februarie 2001 ºi la ea au participat: Lucian Mihai, preºedinte, Costicã Bulai,
Constantin Doldur, Kozsok‡r G‡bor, Ioan Muraru, Nicolae Popa, Lucian Stângu, Florin Bucur Vasilescu ºi Romul Petru Vonica,
judecãtori.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent ºef,
Claudia Miu
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