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imobilul. Consecin e________________________________ 71 

118. Imobil preluat în mod abuziv de stat. Contesta ie împotriva 
deciziei/dispozi iei unită ii de inătoare prin care se respinge 
notificarea legatarilor cu titlu particular ai foştilor proprietari. 
Invocarea caducită ii legatelor ________________________ 72 

119. Moştenire legală. Principii de bază ale devolu iunii legale. 
Chemarea la moştenire a rudelor în ordinea claselor de 
moştenitori legali. Reprezentarea succesorală. Corela ia  
cu dispozi iile art. 4 din Legea nr. 10/2001 ______________ 72 

120. Calitatea de „persoană îndreptă ită”. No iunea de  
„succesibil”. Semnifica ie____________________________ 73 

121. Proprietate comună pe cote-păr i. Imposibilitatea  
restituirii în natură a unei cote-păr i abstracte din bun ______ 73 

122. Imobil preluat în mod abuziv. Revendicare. Certificat de 
vacan ă succesorală. Repunerea de drept în termenul de 
acceptare a succesiunii. Condi ii ______________________ 74 

Articolul 5__________________________________________ 74 

123. Imobil preluat în mod abuziv în proprietatea statului. 
Determinarea actului în baza căruia s-a realizat preluarea. 
Cetă ean român de etnie bulgară care nu a părăsit  
România în anul 1940_______________________________ 75 

124. Acorduri interna ionale încheiate de România în sensul art. 5 
din Legea nr. 10/2001. Condi ia primirii de despăgubiri  
de către persoanele îndreptă ite. Efecte _________________ 76 

125. Imobil preluat de stat în baza Decretului nr. 223/1974. Măsuri 
reparatorii reglementate prin Legea nr. 10/2001. Excep ia 
prevăzută de art. 5 din lege___________________________ 76 

126. Imobil preluat de stat prin na ionalizare de la o persoană 
de cetă enie greacă, refugiată în România. Distinc ii _______ 76 

Articolul 6__________________________________________ 77 

127. Inventar agricol preluat odată cu imobilul. Unitate de inătoare 
care nu este integral privatizată. Modalită i de restituire ____ 78 

128. Notificarea privind restituirea unor bunuri mobile, formulată în 
temeiul Legii nr. 10/2001. Semnifica ia no iunilor de „bunuri 
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mobile devenite imobile prin încorporare” şi „utilaje şi 
instala ii” ________________________________________ 79 

129. Ac iune privind acordarea de despăgubiri pentru planta iile de 
pomi fructiferi şi vi ă de vie aflate pe terenul preluat în mod 
abuziv de stat. Inaplicabilitatea art. 6 din Legea nr. 10/2001 _ 80 

130. Flotilă de nave na ionalizate. Notificare întemeiată pe 
dispozi iile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001. Obliga iile 
entită ii notificate __________________________________ 80 

131. Semnifica ia juridică a no iunilor „bunuri mobile devenite 
imobile prin încorporare în construc ii” şi „utilaje şi instala ii 
preluate de stat odată cu imobilul”. Locomobilă necesară pentru 
punerea în func iune a unui gater. Inaplicabilitatea art. 6 din 
Legea nr. 10/2001__________________________________ 80 

132. Utilaje în legătură cu care s-a făcut dovada că au fost preluate 
abuziv odată cu imobilul. Sarcina probei privind împrejurarea 
că nu au fost înlocuite, casate sau distruse _______________ 81 

133. Cerere pentru acordarea de măsuri reparatorii în baza Legii  
nr. 10/2001 pentru medicamentele şi bunurile de inventar  
aflate într-o farmacie preluată în mod abuziv de stat _______ 82 

134. Imobil prin destina ie (instala ie de minerit) intrat în 
proprietatea statului prin na ionalizare. Cerere privind  
acordarea de măsuri reparatorii în baza Legii nr. 10/2001. 
Aplicabilitatea art. 6 din lege. Condi ii__________________ 82 

135. Măsuri reparatorii prin echivalent solicitate în baza  
Legii nr. 10/2001 pentru bunuri mobile intrate în proprietatea 
statului ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare 
pentru infrac iuni de natură politică. Condi iile prevăzute de 
dispozi iile art. 6 din Legea nr. 10/2001_________________ 83 

136. Condi ia ca bunurile mobile preluate abuziv să existe la data 
intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001. Sarcina probei ______ 83 

137. Măsuri reparatorii prin echivalent solicitate în baza 
art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, pentru bunuri  
mobile. Condi ii ___________________________________ 83 

138. Imobil na ionalizat. Ac iune în despăgubiri având ca obiect 
bunurile mobile aflate în clădire. Prescrip ie extinctivă.  
Corela ii cu art. 6 din Legea nr. 10/2001 ________________ 84 

139. Articolul 6 din Legea nr. 10/2001. Condi ia ca utilajele şi 
instala iile să fi fost preluate odată cu imobilul ___________ 84 

140. Ac iune în preten ii vizând restituirea unei plă i nedatorate. 
Neaplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001 ______________ 84 

141. Bunuri mobile confiscate prin hotărâre penală ulterior 
desfiin ată. Inaplicabilitatea Legii nr. 10/2001 ____________ 85 
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Articolul 7__________________________________________ 85 

142. Zonă de protec ie a albiei râului. Obliga ii propter rem. 
Posibilitatea restituirii în natură _______________________ 86 

Articolul 8__________________________________________ 86 

143. Reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii  
fondului funciar nr. 18/1991. Inaplicabilitatea prevederilor  
Legii nr. 10/2001 __________________________________ 88 

144. Schimbare eronată de către instan a de apel, pe baza 
unui motiv invocat din oficiu, a temeiului respingerii 
contesta iei. Consecin e _____________________________ 88 

145. Drept de proprietate reconstituit în temeiul legilor fondului 
funciar. Inaplicabilitatea Legii nr. 10/2001 ______________ 89 

146. Teren preluat în baza Legii nr. 58/1974. Construc ie  
preluată de stat ulterior înstrăinării şi apoi demolată.  
Regimul juridic al terenului __________________________ 89 

147. Terenuri agricole ce nu fac obiectul Legii nr. 10/2001.  
Cerere de acordare a unor măsuri reparatorii prin echivalent. 
Solu ie __________________________________________ 90 

148. Împroprietărire dispusă în baza Decretului-lege nr. 187/1945 
pentru înfăptuirea reformei agrare, urmată de preluarea 
imobilului de către stat, fără plata unei despăgubiri, în  
anul 1948. Prevederi legale incidente___________________ 91 

149. Teren arabil extravilan. Regim juridic __________________ 91 
150. Teren agricol intravilan preluat de stat. Schimbarea  

destina iei. Cererea persoanei deposedate de acordare a 
măsurilor reparatorii fondată pe Legea nr. 10/2001. 
Admisibilitate_____________________________________ 91 

151. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare.  
Temei de drept ____________________________________ 92 

152. Imobil preluat de stat în baza Decretului nr. 176/1948.  
Cererea unei parohii pentru restituirea imobilului. 
Inaplicabilitatea dispozi iilor Legii nr. 10/2001 ___________ 92 

153. Teren agricol aflat în administrarea unei sta iuni de cercetare 
din agricultură. Admisibilitatea măsurilor reparatorii 
reglementate prin Legea nr. 10/2001 ___________________ 93 

154. Cerere vizând anularea unei dispozi ii administrative  
prin care s-a respins restituirea în natură cu motivarea că sunt 
aplicabile prevederile art. 8 din Legea nr. 10/2001.  
Competen a materială a instan elor ____________________ 93 
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155. Terenuri intravilane care nu au fost restituite persoanelor 
îndreptă ite până la intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001. 
Aplicabilitatea art. 8 din Legea nr. 10/2001 ______________ 93 

156. Composesorate. Cerere de restituire a unor terenuri cu  
destina ia de păşune şi pădure. Inaplicabilitatea  
prevederilor Legii nr. 10/2001 ________________________ 94 

157. Teren agricol situat în extravilan preluat în temeiul Legii  
nr. 187/1945. Cerere de restituire în temeiul Legii  
nr. 10/2001. Inadmisibilitate__________________________ 94 

Capitolul II. Restituirea în natură sau măsuri  
reparatorii prin echivalent _________________________ 95 

Articolul 9__________________________________________ 95 

158. Imobil preluat abuziv. Prioritatea restituirii în natură ca 
mod de repara ie___________________________________ 95 

159. Restituire în natură a unui imobil, condi ionată, prin act 
administrativ, de plata de către notificatori a sumei de bani 
reprezentând contravaloarea lucrărilor de îmbunătă iri şi 
repara ii. Nelegalitatea măsurii________________________ 96 

160. Cerere de restituire în natură a unui imobil. Obliga ia unită ii 
de inătoare de a solu iona notificarea cu care a fost învestită 
potrivit art. 9 din Legea nr. 10/2001. Calitatea procesuală 
pasivă a unită ii de inătoare a imobilului ________________ 97 

161. Imobil preluat în mod abuziv de stat. Restituire în natură. 
Instituirea unui drept de reten ie al de inătorului asupra 
imobilului, până la achitarea contravalorii îmbunătă irilor___ 97 

162. Imobile revendicate, dintre care unele există, în stare de 
degradare, iar altele au fost demolate. Solu ia instan ei _____ 98 

163. Teren solicitat a fi retrocedat, devenit drum public. Măsuri 
reparatorii________________________________________ 98 

164. Imobil preluat în mod abuziv. Măsuri reparatorii reglementate 
prin Legea nr. 10/2001. Alegerea măsurii. Respectarea  
op iunii persoanei îndreptă ite ________________________ 99 

Articolul 10_________________________________________ 99 

165. Contesta ie împotriva dispozi iei de restituire a unor imobile 
preluate în mod abuziv de stat. Construc ii ridicate fără 
autoriza ie. Inaplicabilitatea dispozi iilor  
Legii nr. 10/2001 _________________________________ 102 

166. Imobil preluat în mod abuziv de stat în baza Decretului  
nr. 92/1950. Teren pe care se află o construc ie ridicată fără 
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autoriza ie. Acordarea de măsuri reparatorii. Obligativitatea 
restituirii în natură a suprafe ei de teren ________________ 103 

167. Sensul sintagmei „amenajări de utilitate publică”,  
utilizată în cuprinsul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 10/2001. 
Regim juridic ____________________________________ 104 

168. Garaje neautorizate. Edificarea de camere deasupra  
acestora. Inciden a prevederilor art. 10 alin. (3) din  
Legea nr. 10/2001_________________________________ 104 

169. Teren destinat unor amenajări de utilitate publică. 
Imposibilitatea restituirii în natură ____________________ 105 

170. Contesta ie formulată în baza Legii nr. 10/2001. Dispozi ie 
emisă înainte de apari ia Legii nr. 247/2005. Majorarea 
cuantumului despăgubirilor acordate prin dispozi ia  
atacată, în cadrul procedurii judiciare__________________ 105 

171. Imobil expropriat. Despăgubiri acordate la momentul 
exproprierii. Dreptul persoanei de la care a fost expropriat 
imobilul de a beneficia de măsurile reparatorii prevăzute de 
Legea nr. 10/2001. Modalitatea de stabilire a măsurilor 
reparatorii_______________________________________ 106 

172. Construc ii autorizate, edificate ulterior preluării abuzive, care 
„nu mai sunt necesare unită ii de inătoare”. Închirierea unora 
dintre ele pe o durată determinată. Consecin e___________ 106 

173. Contesta ie formulată împotriva dispozi iei emise în temeiul 
Legii nr. 10/2001. Măsuri reparatorii prin echivalent. Teren 
liber de construc ii care poate fi acordat în compensare____ 107 

174. Ac iune pentru obligarea primăriei la emiterea unei 
decizii/dispozi ii de restituire în natură a unui imobil (teren) 
preluat în mod abuziv de stat. Obligarea unită ii de inătoare la 
măsuri reparatorii în echivalent ce constau în acordarea în 
compensare de alte bunuri sau servicii pentru suprafa a de teren 
care nu poate fi restituită în natură. Inexisten a în patrimoniul 
unită ii notificate a unor bunuri care să poată fi acordate  
în compensare____________________________________ 107 

175. Construc ii neautorizate. Regim juridic în func ie de dreptul de 
proprietate asupra terenului. Corela ia legii speciale cu 
reglementarea de drept comun în materia accesiunii  
imobiliare artificiale _______________________________ 108 

176. Zonă de siguran ă a infrastructurii feroviare publice.  
Regim juridic ____________________________________ 109 

177. Imobil preluat în mod abuziv de stat. Contesta ie împotriva 
dispozi iei prin care se acordă măsuri reparatorii în  
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echivalent în baza Legii nr. 10/2001 nemodificată. 
Aplicabilitatea Titlului VII al Legii nr. 247/2005_________ 109 

178. Refuzul restituirii în natură a bunurilor preluate fără  
titlu în proprietatea statului. Temei legal _______________ 110 

179. Construc ii preluate de stat şi demolate integral. Teren aferent 
imposibil a fi restituit în natură. Măsuri reparatorii _______ 110 

180. Cerere subsidiară vizând acordarea de măsuri reparatorii în 
echivalent. Momentul formulării. Caracterul normelor cuprinse 
în art. 132 alin. (1) C. proc. civ. Consecin e_____________ 110 

181. Construc ii neautorizate ridicate pe terenul în litigiu înainte  
de 1 ianuarie 1990. Cerere de restituire în natură.  
Regim juridic ____________________________________ 111 

182. Cerere de restituire în natură a unui teren în temeiul  
Legii nr. 10/2001. Caracterul neautorizat al construc iei 
edificate pe teren. Consecin e________________________ 111 

183. Cerere de restituire în natură a unui teren preluat abuziv  
şi care în prezent constituie spa iu verde în proximitatea unui 
bloc de locuin e. Acordarea de măsuri reparatorii în  
echivalent _______________________________________ 112 

Articolul 11________________________________________ 112 

184. Imobil trecut în domeniul public al unită ii  
administrativ-teritoriale. Posibilitatea restituirii în natură __ 115 

185. Imobil expropriat. Teren afectat de utilită i publice. Servitu i 
legale instituite în considerarea afecta iunii speciale a 
terenurilor învecinate. Consecin e ____________________ 116 

186. Proceduri administrative pentru stabilirea despăgubirilor în 
condi iile art. 16 din Legea nr. 247/2005. Momentul în  
raport de care se stabileşte inciden a textului ____________ 116 

187. Imobil expropriat. Restituire în natură. Condi ii. Atribu iile 
instan ei ________________________________________ 117 

188. Ac iune întemeiată pe dispozi iile art. 35 din Legea nr. 33/1994, 
introdusă după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001. 
Inciden a Deciziei în interesul legii nr. LIII/2007 a Sec iilor 
Unite ale Înaltei Cur i de Casa ie şi Justi ie _____________ 117 

189. Recurs. Critică privind netemeinicia solu iei, care ar  
fi stabilit eronat situa ia de fapt. Inadmisibilitate _________ 118 

190. Imobil expropriat. Modalită i de acordare a repara iilor către 
persoanele îndreptă ite. Proceduri speciale în func ie de tipul 
măsurilor reparatorii. Consecin e _____________________ 119 
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191. Contesta ie împotriva deciziei emise în baza Legii nr. 10/2001. 
Judecarea contesta iei în apel fără citarea reclamantului la 
termenul la care au avut loc dezbaterile. Consecin e ______ 120 

192. Notificare privind un imobil expropriat. Lucrări în vederea 
cărora s-a dispus exproprierea care ocupă întreg terenul.  
Măsuri reparatorii în echivalent ______________________ 120 

193. Imobil expropriat. Necesitatea ca instan ele să stabilească în 
mod neechivoc dacă scopul exproprierii a fost atins şi dacă 
imobilul preluat de stat este, în totalitate sau par ial, liber şi 
neafectat de utilită i publice _________________________ 121 

194. Hotărâre judecătorească irevocabilă prin care s-a constatat 
caducitatea unui decret de expropriere. Autoritate de lucru 
judecat. Efecte ___________________________________ 122 

195. Imobil expropriat, al cărui teren este ocupat în întregime de 
lucrările pentru care s-a dispus preluarea bunului. Măsuri 
reparatorii în echivalent. Contesta ie în anulare. Semnifica ia 
termenului „eroare materială” _______________________ 122 

196. Imobil expropriat pentru cauză de utilitate publică. Ac iune 
pentru restituirea în natură formulată după expirarea termenului 
prevăzut de Legea nr. 10/2001 _______________________ 123 

197. Imobil expropriat, ocupat în întregime de lucrările pentru 
realizarea cărora s-a dispus această măsură. Măsuri reparatorii. 
Intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005 pe parcursul solu ionării 
apelului. Consecin e _______________________________ 124 

198. Ac iune vizând restituirea în natură a unei suprafe e de teren 
expropriate pentru cauză de utilitate publică, invocându-se 
nerealizarea scopului exproprierii. Calitatea procesuală a 
consiliului jude ean _______________________________ 124 

199. Imobilele expropriate fac parte din categoria celor preluate 
abuziv. Corela ia dintre art. 10 şi art. 11 din Legea 
nr. 10/2001 ______________________________________ 125 

200. Imobil expropriat. Construc ii cu destina ie de locuin ă.  
Măsuri reparatorii în echivalent aplicabile ______________ 125 

201. „Construc ii noi” în sensul prevederilor art. 11 alin. (3) din 
Legea nr. 10/2001. Edificiu abandonat de peste 10 ani în  
stadiul de funda ie. Regim juridic_____________________ 126 

202. Imobil expropriat pentru cauză de utilitate publică.  
Ac iune în constatarea caducită ii decretului de expropriere 
pentru motivul că lucrările de utilitate publică nu au fost 
realizate în termen de un an de la data actului de preluare a 
imobilului_______________________________________ 126 
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203. Imobil intrat în proprietatea statului prin expropriere în baza 
Decretului nr. 114/1972. Ac iune pentru acordarea de măsuri 
reparatorii prin echivalent bănesc. Acordarea de titluri de 
valoare nominală sau ac iuni ________________________ 127 

204. Cerere de restituire în natură a unui teren expropriat de stat, ce 
face parte dintr-un ansamblu hotelier __________________ 127 

205. Teren expropriat pentru edificarea unor locuin e, căruia prin 
hotărâre a Guvernului i s-a stabilit regimul de proprietate 
publică. Cerere de restituire a păr ii din teren neafectate de 
lucrările pentru care s-a dispus exproprierea ____________ 128 

206. Teren expropriat. Cerere de măsuri reparatorii fondată pe 
dispozi iile Legii nr. 10/2001. Calitate procesuală pasivă. 
Stabilirea măsurilor reparatorii_______________________ 129 

207. Cerere de restituire în natură a terenului preluat de stat pentru 
edificarea unui bloc de locuin e, pe care de inătorul a realizat 
numai funda ia construc iei şi pere ii subsolului _________ 129 

208. Restituirea despăgubirilor actualizate, primite ca urmare a 
exproprierii. Titularul dreptului de a solicita plata acestora _ 130 

209. Teren expropriat şi neocupat de construc ii, dar necesar bunei 
utilizări a acestora. Imposibilitatea restituirii în natură_____ 130 

210. Imobil preluat în mod abuziv. Dreptul la măsuri reparatorii 
potrivit Legii nr. 10/2001. Plângere împotriva refuzului 
Ministerului Finan elor Publice de a elibera titluri de valoare 
nominală. Admisibilitate ___________________________ 130 

Articolul 12________________________________________ 131 

211. Imobil preluat în mod abuziv de către stat. Restituirea în  
natură condi ionată de rambursarea despăgubirilor acordate la 
data preluării imobilului. Lipsa de eficien ă a prevederilor  
pct. 1.4 lit. B din Normele metodologice de aplicare a  
Legii nr. 10/2001, aprobate prin H.G. nr. 498/2003 _______ 132 

212. Ter  administrator al imobilului în litigiu. Cerere vizând 
restituirea contravalorii unor investi ii. Cadru procesual ___ 132 

 
Articolul 13________________________________________ 133 

213. Imobil ocupat de sediul unei misiuni diplomatice.  
Posibilitatea restituirii în natură ______________________ 134 

Articolul 14________________________________________ 134 

214. Contract de asociere în participa iune cu privire la imobilul 
notificat. Posibilitatea restituirii în natură a acestuia ______ 135 

215. Ter  beneficiar al unuia dintre contractele men ionate  
în art. 14 alin. (1) din Legea nr. 10/2001. Lipsa interesului 
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legitim de a promova o contesta ie împotriva dispozi iei 
administrative de restituire în natură a imobilului.  
Consecin e ______________________________________ 135 

216. Imobil restituit care nu intră sub inciden a O.U.G.  
nr. 40/1999. Inaplicabilitatea art. 14 din Legea nr. 10/2001_ 136 

Articolul 15________________________________________ 136 

Articolul 16________________________________________ 137 

217. Teren aflat în curtea unei institu ii de învă ământ. Prevalen a 
principiului restituirii în natură. Aplicarea dispozi iilor  
art. 16 din Legea nr. 10/2001 ________________________ 139 

218. Imobil necesar şi afectat exclusiv şi nemijlocit unei  
activită i de învă ământ. Restituire în natură. Obliga ia de 
men inere a afecta iunii ____________________________ 139 

219. Notificare solu ionată în momentul în care art. 16 din Legea  
nr. 10/2001 era în vigoare în forma ini ială. Consecin e____ 140 

220. Cerere de restituire în natură a unui imobil, respinsă irevocabil 
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 10/2001, în forma 
în vigoare înainte de apari ia Legii nr. 247/2005. Ac iune cu 
acelaşi obiect după modificarea art. 16 prin Legea 
nr. 247/2005. Inexisten a autorită ii de lucru judecat ______ 141 

221. Contesta ie împotriva deciziei/dispozi iei prin care se acordă 
măsuri reparatorii prin echivalent bănesc. Imediata  
aplicabilitate a dispozi iilor art. 16 din Legea nr. 10/2001, 
modificată prin art. I pct. 37 din Legea nr. 247/2005 ______ 141 

222. Cabinet medical individual. Inaplicabilitatea  
art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 _________________ 142 

223. Imobil în legătură cu care entitatea notificată sus ine că sunt 
incidente dispozi iile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001. 
Sarcina probei____________________________________ 142 

224. Restituirea în natură a imobilului – spa iu comercial –  
preluat în mod abuziv de stat. Inaplicabilitatea art. 16  
din Legea nr. 10/2001______________________________ 142 

225. Imobil preluat de stat prin expropriere. Măsuri reparatorii în 
baza Legii nr. 10/2001. De inători succesivi. Stabilirea  
calită ii procesuale pasive şi a măsurilor reparatorii_______ 143 

226. Imobil preluat de către stat în baza Decretului nr. 511/1955. 
Legea nr. 10/2001. Restituire în natură ________________ 143 

227. Birou de informa ii turistice. Inaplicabilitatea art. 16  
alin. (1) din Legea nr. 10/2001 _______________________ 144 
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228. Imobil na ionalizat. Restituire în natură. Neaplicarea 
prevederilor art. 16 din Legea nr. 10/2001. Atribu iile  
instan ei ________________________________________ 144 

Articolul 17________________________________________ 145 

Articolul 18________________________________________ 146 

229. Teren liber ce poate fi restituit în natură. Con inutul  
no iunii. Consecin e _______________________________ 147 

230. Imobil vândut în baza Legii nr. 112/1995. Constatarea 
valabilită ii contractului de vânzare-cumpărare printr-o  
hotărâre judecătorească. Consecin e___________________ 147 

231. Monument istoric ce face parte din patrimoniul cultural  
local. Posibilitatea restituirii în natură _________________ 148 

232. Construc ie înstrăinată în baza Legii nr. 112/1995.  
Cerere de restituire a unei suprafe e de teren în care  
este inclus şi terenul aferent construc iei _______________ 148 

233. Contesta ie împotriva deciziei/dispozi iei primarului 
prin care s-a respins cererea de restituire în natură  
a unui imobil (teren) preluat în mod abuziv de stat, pentru 
motivul că persoanele care solicită restituirea nu sunt membrii 
aceleiaşi familii __________________________________ 149 

234. Asocia ii persoanei juridice – membri ai aceleiaşi familii. 
Semnifica ia juridică a no iunii de „familie” în accep iunea 
Legii nr. 10/2001 _________________________________ 149 

Articolul 19________________________________________ 150 

235. Construc ii la care, după preluarea abuzivă, noul de inător a 
efectuat lucrări de îmbunătă iri, transformări, modificări şi 
recompartimentări. Criterii legale pentru a considera 
imobilul „unul nou”. Consecin e cu privire la modul  
de repara ie______________________________________ 150 

236. Imobil reamenajat pe vechile funda ii, cu aceleaşi  
dimensiuni, formă şi compartimentare. Regim juridic _____ 151 

237. Amenajarea unor anexe gospodăreşti. Transformarea  
imobilului într-o unitate locativă nouă _________________ 152 

238. „Imobil nou” în sensul prevederilor art. 18 lit. c) din  
Legea nr. 10/2001. Aplicabilitate şi în ceea ce priveşte 
terenurile _______________________________________ 152 

Articolul 20________________________________________ 153 

239. Despăgubiri acordate în temeiul Legii nr. 112/1995. Formularea 
unei notificări, după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001, 
pentru neplata diferen ei între sumele încasate, actualizate cu 
indicele infla iei, şi valoarea de pia ă a imobilului ________ 156 
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240. Dreptul la măsuri reparatorii, prevăzut de dispozi iile Legii 
nr. 10/2001, al persoanelor îndreptă ite, care au primit 
despăgubiri în condi iile Legii nr. 112/1995 pentru imobilele 
preluate abuziv şi înstrăinate legal. Depunerea notificării după 
modificarea Legii nr. 10/2001 prin Legea nr. 247/2005____ 156 

241. Măsuri reparatorii prin echivalent acordate pentru un imobil 
preluat în mod abuziv de stat în baza dispozi iilor Decretului  
nr. 223/1974. Limita până la care se pot acorda despăgubiri. 
Determinarea cuantumului titlurilor de despăgubire ______ 157 

242. Dublă despăgubire. Nelegalitate. Închiderea dezbaterilor. 
Respectarea principiului contradictorialită ii şi al dreptului la 
apărare. Judecarea apelului__________________________ 158 

Capitolul III. Proceduri de restituire _____________________ 159 

Articolul 21________________________________________ 159 

243. Ac iune privind obligarea primarului de a emite dispozi ia 
prevăzută de art. 23 din Legea nr. 10/2001. Obliga ia pe  
care o are unitatea de inătoare, potrivit Legii nr. 10/2001 __ 161 

244. Înstrăinarea bunului litigios după înregistrarea notificării. 
Nulitate absolută__________________________________ 162 

245. Imobil de inut de o unitate administrativ-teritorială.  
Competen a de a emite dispozi ia motivată _____________ 162 

246. Societate comercială integral privatizată înainte de intrarea în 
vigoare a Legii nr. 10/2001. Inexisten a obliga iei de a emite 
dispozi ie/decizie motivată ca răspuns la notificare. Lipsa 
calită ii procesuale pasive___________________________ 163 

247. Imobil de inut, la data intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001, de 
către o societate cu capital integral privat, dobândit prin  
licita ie publică. Calitatea de unitate de inătoare _________ 164 

248. Teren liber de construc ii, supus restituirii în natură  
potrivit art. 21 din Legea nr. 10/2001. Inexisten a unor  
elemente de sistematizare. Consecin e _________________ 164 

249. Imobil de inut de o societate comercială în curs  
de privatizare. Distinc ii în func ie de valoarea ac iunilor 
de inute de stat. Consecin e _________________________ 165 

250. Imobil preluat în mod abuziv de stat. Refuzul persoanei juridice 
de inătoare a imobilului de a răspunde la notificare. Obligarea 
unită ii de inătoare la restituire de către instan a de judecată. 
Legalitate _______________________________________ 165 
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251. În elesul sintagmei „orice altă persoană juridică de  
drept public” din cuprinsul art. 21 din Legea nr. 10/2001. 
Parohie. Calitate procesuală pasivă ___________________ 166 

252. Calitatea procesuală pasivă a primăriilor ca entită i  
obligate la restituirea imobilelor. Modificarea Legii 
nr. 10/2001 prin Legea nr. 247/2005. Consecin e_________ 167 

253. Imobil aflat la momentul notificării în patrimoniul unei  
societă i comerciale privatizate. Constatarea nulită ii absolute a 
titlului de proprietate al acesteia. Consecin e ____________ 167 

254. Imobil ce face obiect al Legii nr. 10/2001 vândut de unitatea 
de inătoare, care nu fusese notificată de persoana îndreptă ită. 
Lipsa calită ii procesuale pasive______________________ 168 

255. Votul reprezentantului A.P.A.P.S. în adunarea generală a 
ac ionarilor împotriva restituirii imobilelor solicitate în baza 
Legii nr. 10/2001. Efecte ___________________________ 169 

256. Efectele notificării. Indisponibilizarea bunurilor restituibile 169 
257. Cerere de restituire a unui imobil. Notificare adresată  

primăriei care nu de ine bunul. Obliga iile acesteia _______ 169 
258. Măsuri reparatorii prin echivalent valoric pentru imobilul 

preluat în mod abuziv de stat. Notificare adresată unită ii 
de inătoare, iar nu prefecturii. Consecin e ______________ 170 

259. Imobile vândute chiriaşilor conform Legii nr. 112/1995  
după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001. Efecte_______ 170 

260. Imobil aflat în patrimoniul unei societă i comerciale cu  
capital integral privat, urmare a unei vânzări-cumpărări de 
active. Titlu valabil al statului-vânzător. Consecin e ______ 171 

261. Ac iune vizând constatarea nulită ii absolute a certificatului de 
atestare a dreptului de proprietate emis în baza H.G.  
nr. 834/1991. Competen a materială a instan elor ________ 171 

Articolul 22________________________________________ 171 

262. Ac iune pentru anularea dispozi iei emise de primărie privind 
restituirea unui imobil preluat abuziv de stat. Norme de 
interpretare. Inaplicabilitatea dreptului comun___________ 173 

263. Notificare adresată unită ii de inătoare după expirarea 
termenului prevăzut de art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001. 
Consecin e privind dreptul de acces la justi ie ___________ 173 

264. Termenul de formulare a notificării prevăzut de art. 22 alin. (1) 
din Legea nr. 10/2001. Natură juridică. Cerere de repunere în 
termen. Condi ii __________________________________ 174 
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265. Entitate „de inătoare” în sensul Legii nr. 10/2001. Exercitarea 
unui drept de administrare. Obliga ia de a răspunde  
notificării _______________________________________ 175 

266. Termenul pentru trimiterea notificării prevăzut de art. 22  
alin. (5) din Legea nr. 10/2001. Natură juridică. Nerespectare. 
Consecin e ______________________________________ 175 

267. Termenul de a formula notificarea, prevăzut de art. 22 din 
Legea nr. 10/2001. Natură juridică. Consecin e __________ 176 

268. Termenul de formulare a notificării. Consecin ele depăşirii 
acestuia_________________________________________ 176 

269. Solu ionarea notificării de către entitatea administrativă  
printr-o adresă motivată. Efecte ______________________ 177 

270. Ac iune în sistarea procedurilor de închiriere şi  
înstrăinare-privatizare a unui imobil, întemeiată pe dispozi iile 
Legii nr. 10/2001. Natura juridică a unei astfel de ac iuni. 
Competen a judecătoriei de a solu iona litigiul în primă  
instan ă_________________________________________ 177 

271. Termenul de formulare a notificării. Natură juridică.  
Obliga iile unită ii de inătoare în cazul unor notificări  
tardive__________________________________________ 178 

272. Notificare. Necesitatea men ionării elementelor de  
identificare a bunului imobil solicitat. Cerere neprecizată şi 
echivocă, neîndeplinind condi iile prevăzute de art. 22  
alin. (3) din Legea nr. 10/2001. Consecin e _____________ 179 

273. Unitate de inătoare a imobilului la data intrării în vigoare a 
Legii nr. 10/2001. Lipsa de relevan ă a apărării acesteia în 
sensul că a fost de bună-credin ă dobândind imobilul  
în litigiu ________________________________________ 179 

274. Notificare întemeiată pe prevederile Legii nr. 10/2001 
necomunicată unită ii de inătoare prin intermediul  
executorului judecătoresc. Valabilitate_________________ 180 

275. Contesta ie împotriva deciziei prefecturii de a respinge 
notificarea prin care se solicitau despăgubiri pentru un imobil 
preluat în mod abuziv de stat. Prefectura – institu ie competentă 
în solu ionarea notificărilor prin care se solicitau despăgubiri 
băneşti (potrivit dispozi iilor ini iale ale Legii nr. 10/2001). 
Modificări aduse prin Legea nr. 247/2005 ______________ 180 

276. Termenul în care trebuie formulată notificarea în condi iile  
art. 21 din Legea nr. 10/2001. Natură juridică ___________ 181 

277. Notificare depusă în termenul legal la biroul executorului 
judecătoresc, dar comunicată unită ii de inătoare ulterior 
împlinirii lui. Valabilitate___________________________ 182 
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278. Termenul legal pentru formularea notificării. Nerespectare. 
Consecin e ______________________________________ 182 

279. Imobil preluat de stat în baza Legii nr. 119/1948 şi trecut, prin 
vânzare-cumpărare de ac iuni, în anul 1997, la o societate 
comercială privatizată. Obliga ia acesteia de a face ofertă de 
acordare a măsurilor reparatorii ______________________ 183 

280. Dispozi ie administrativă de respingere a notificării  
ca tardiv formulată. Contesta ie considerată întemeiată. 
Necesitatea ca instan a să verifice obiectul contesta iei şi 
limitele învestirii sale ______________________________ 184 

281. Dispozi ie administrativă. Lipsa motivării. Consecin e ____ 184 
282. Solicitare de restituire a unui imobil făcută în termen,  

dar în altă formă decât notificarea înregistrată la biroul  
unui executor judecătoresc. Valabilitate________________ 184 

283. Notificare. Necesitatea respectării de către persoana 
îndreptă ită a obliga iei instituite prin art. 21 alin. (2)  
din Legea nr. 10/2001. Consecin e ____________________ 185 

284. Notificare pentru restituirea în natură sau în echivalent,  
trimisă prin poştă, şi nu prin intermediul unui executor 
judecătoresc. Condi ii. Admisibilitate _________________ 185 

285. Măsuri reparatorii reglementate prin Legea nr. 10/2001. 
Caracterul obligatoriu al procedurii prealabile sesizării  
instan ei, prevăzută de art. 21 din lege _________________ 186 

286. Imobil preluat de stat. Cerere de restituire în natură. 
Tergiversarea sau refuzul de a se răspunde la notificare.  
Instan a competentă _______________________________ 186 

287. Restituirea imobilelor preluate în mod abuziv de stat.  
Notificare prin care s-a solicitat restituirea mai multor  
imobile. Consecin e _______________________________ 187 

288. Imobil preluat în mod abuziv. Lipsa răspunsului unită ii 
de inătoare. Restituirea prin echivalent a construc iilor 
na ionalizate şi demolate. Obligarea unită ii de a emite  
o decizie ________________________________________ 187 

289. Măsuri reparatorii reglementate prin Legea nr. 10/2001. 
Condi ia identificării imobilului trecut la stat____________ 188 

Articolul 23________________________________________ 188 

290. Preluare abuzivă a imobilului. Lipsa unui act de  
expropriere. Complinirea prin alte dovezi ______________ 189 

291. Imobil intrat în proprietatea statului în baza Decretului 
nr. 223/1974, cu plata unei despăgubiri. Preluare abuzivă. 
Dovada calită ii de persoane îndreptă ite. Completarea 
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probatoriului în etapa judiciară a solu ionării notificării 
formulate în temeiul Legii nr. 10/2001. Admisibilitate ____ 189 

292. Notificare care nu a fost solu ionată până la data intrării în 
vigoare a Legii nr. 247/2005. Consecin e cu privire la măsurile 
reparatorii_______________________________________ 190 

293. Momentul până la care se pot depune actele doveditoare ale 
calită ii de moştenitor şi ale dreptului de proprietate.  
Consecin e ______________________________________ 191 

294. Acte doveditoare ale dreptului de proprietate. Momentul  
până la care pot fi depuse. Semnifica ia sintagmei  
„până la data solu ionării notificării” __________________ 191 

295. Notificare. Acte doveditoare ale dreptului de proprietate. 
Termenul până la care pot fi depuse___________________ 192 

296. Antecontract de vânzare-cumpărare legalizat înainte de 
na ionalizarea bunului, dar neînscris în cartea funciară. 
Na ionalizare pe numele vânzătorului, proprietar tabular. 
Persoana îndreptă ită la restituire _____________________ 192 

297. Teren intravilan. Cerere de restituire formulată în baza  
Legii nr. 10/2001. Sintagma „acte doveditoare”__________ 193 

298. Contesta ie împotriva deciziei/dispozi iei primarului prin  
care se respinge cererea de restituire în natură a unui imobil.  
Regimul probator. Dreptul la un proces echitabil_________ 193 

299. Nedepunerea în termen a înscrisurilor doveditoare.  
Consecin e ______________________________________ 194 

300. Imobil preluat de stat. Măsuri reparatorii. Proba calită ii de 
moştenitor a proprietarului deposedat _________________ 194 

301. Cerere vizând acordarea de despăgubiri băneşti pentru  
un imobil preluat abuziv şi demolat. Proba dreptului de 
proprietate în regim de carte funciară__________________ 195 

302. Legea nr. 10/2001. Dovada dreptului de proprietate.  
Mijloace de probă_________________________________ 195 

303. Dovada dreptului de proprietate imobiliară în regim de carte 
funciară. Dobândirea proprietă ii prin uzucapiune.  
Regim juridic aplicabil_____________________________ 195 

Articolul 24________________________________________ 196 

304. Prezum ia de proprietate prevăzută de art. 24 din  
Legea nr. 10/2001. Antecontract de vânzare-cumpărare cu 
privire la un imobil. Lipsa efectelor translative de  
proprietate. Consecin e_____________________________ 196 

305. Prezum ia relativă de proprietate instituită prin art. 24 din Legea 
nr. 10/2001. Existen a unor probe contrare. Consecin e____ 197 
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306. Lipsa dovezilor privind trecerea imobilului în proprietatea 
statului. Limitele prezum iei relative instituite prin art. 24  
din Legea nr. 10/2001______________________________ 197 

307. Notificare privind un imobil preluat abuziv de către stat. 
Dovada calită ii de proprietar. Prezum ia instituită prin art. 24 
din Legea nr. 10/2001. Sarcina probei _________________ 197 

308. Cerere pentru acordarea de măsuri reparatorii pentru imobilul 
preluat în mod abuziv de stat. Proba privind existen a şi 
întinderea dreptului de proprietate ____________________ 198 

309. Cerere pentru restituirea în natură a unui imobil preluat în mod 
abuziv de stat. Proba dreptului de proprietate cu privire la aceste 
bunuri __________________________________________ 198 

310. Imobil preluat de stat prin na ionalizare. Cerere pentru măsuri 
reparatorii. Proba calită ii de moştenitor a proprietarului 
deposedat de stat. Relevan a şi efectele certificatului „de 
calitate” de moştenitor _____________________________ 199 

Articolul 25________________________________________ 199 

311. Dispozi ie administrativă necontestată în termenul legal. 
Invocarea ulterioară de către persoana îndreptă ită a faptului că 
nu a fost invitată în scris să îşi sus ină punctul de vedere în  
fa a organelor de conducere ale unită ii. Consecin e ______ 201 

312. Imobil preluat în mod abuziv de stat. Refuzul persoanei  
juridice de inătoare a imobilului de a răspunde  
notificării. Consecin e _____________________________ 202 

313. Neîndeplinirea obliga iei de a solu iona în termenul legal 
notificarea formulată în baza Legii nr. 10/2001. Antrenarea 
răspunderii civile a societă ii notificate şi obligarea la 
contravaloarea lipsei de folosin ă a imobilului preluat  
abuziv de stat şi nerestituit __________________________ 203 

314. Notificare formulată în baza Legii nr. 10/2001. Lipsa 
răspunsului unită ii de inătoare. Inaplicabilitatea dispozi iilor 
art. 1073-1075 C. civ. referitoare la daunele cominatorii pentru 
neîndeplinirea obliga iilor ce revin persoanelor juridice 
implicate în procedura de restituire sau de acordare a 
repara iilor în baza Legii nr. 10/2001 __________________ 203 

315. Lipsa răspunsului la notificare. Obligarea entită ii învestite la 
plata daunelor cominatorii în condi iile obligării debitorului la 
plata amenzii civile conform art. 5803 C. proc. civ. Inciden a 
modificărilor acestui din urmă text asupra efectelor deciziei în 
recurs în interesul legii. Consecin e ___________________ 204 
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316. Notificare formulată în baza Legii nr. 10/2001. Lipsa 
răspunsului unită ii de inătoare. Obligarea la plata daunelor 
cominatorii potrivit dispozi iilor Codului civil___________ 205 

317. Ac iune privind obligarea primăriei de a solu iona notificarea ce 
i-a fost adresată şi de a emite o decizie/dispozi ie prin care să se 
acorde fie măsuri reparatorii prin echivalent, fie despăgubiri 
băneşti. Emiterea deciziei de către unitatea notificată pe 
parcursul judecă ii ________________________________ 205 

318. Imobil preluat în mod abuziv de stat şi aflat în proprietatea unei 
societă i comerciale privatizate. Instan a competentă să 
solu ioneze contesta ia împotriva deciziei emise de  
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului _______ 206 

319. Imobil preluat de stat în cadrul reglementat de  
Decretele nr. 83 şi nr. 111/1949. Obliga iile unită ii  
de inătoare notificate pentru acordarea de măsuri reparatorii 
prin echivalent în baza Legii nr. 10/2001 _______________ 206 

320. Imobil preluat de stat. Cerere pentru sanc ionarea unită ii 
de inătoare pentru refuzul de a răspunde la notificare.  
Daune cominatorii ________________________________ 207 

321. Cererea persoanei îndreptă ite de a se dispune obligarea 
primarului notificat să emită dispozi ie de restituire în natură. 
Instan a competentă din punct de vedere material ________ 208 

322. Semnifica ia no iunii de „act doveditor al dreptului de 
proprietate”. Situa ia titlurilor declarative. Admisibilitate. Cazul 
în care doar unii dintre moştenitorii proprietarilor  
deposeda i solicită restituirea imobilului _______________ 208 

323. Imobil preluat în mod abuziv de stat. Revocarea/anularea, de 
către de inătorul bunului, a propriei decizii/dispozi ii prin care, 
anterior, a dispus restituirea imobilului în natură _________ 209 

324. Restituirea imobilului preluat în mod abuziv de stat. Notificare. 
Caracterul obliga iei unită ii de inătoare. Natura termenului de 
răspuns. Solu ia instan ei competente__________________ 210 

325. Dispozi ie administrativă de restituire în natură a imobilului. 
Inserarea unei clauze prin care persoana îndreptă ită este 
obligată să închirieze bunul timp de 5 ani unită ii de inătoare. 
Nelegalitate _____________________________________ 210 

326. Imobil preluat în mod abuziv de stat. Lipsa răspunsului la 
notificare din partea unită ii de inătoare. Efecte__________ 211 

327. Acte doveditoare ale dreptului de proprietate. Obliga ia 
persoanei îndreptă ite de a le depune __________________ 211 
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328. Imobil preluat în mod abuziv de stat. Restituire. Procedură 
prealabilă. Lipsa răspunsului unită ii de inătoare. Daune 
cominatorii. Inadmisibilitate_________________________ 212 

329. Ac iune în revendicare formulată înainte de adoptarea  
Legii nr. 10/2001. Redobândire ulterioară a aceluiaşi  
imobil prin decizie administrativă conform art. 23 alin. (4)  
din Legea nr. 10/2001. Solu ia instan ei________________ 212 

330. Ac iune formulată înainte de împlinirea termenului de 60  
de zile prevăzut de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 10/2001. 
Prematuritate ____________________________________ 213 

Articolul 26________________________________________ 213 

331. Comunicarea deciziei emise în procedura Legii nr. 10/2001. 
Neinstituirea unei modalită i concrete prin dispozi iile  
legii. Consecin e__________________________________ 215 

332. Calea de atac împotriva actului emis în faza 
administrativă a procedurii prevăzute de Legea  
nr. 10/2001. Caracterul normelor de competen ă _________ 216 

333. Plângere împotriva hotărârilor comisiilor de fond funciar. 
Obiectul ac iunii. Determinarea instan ei competente _____ 216 

334. Acordarea de măsuri reparatorii în echivalent în situa ia 
în care restituirea în natură nu este posibilă. Obliga ie legală  
în sarcina entită ii învestite cu solu ionarea notificării _____ 217 

335. Teren atribuit în compensare. Necesitatea stabilirii,  
prin probe concludente, a echivalen ei valorice __________ 218 

336. Acordarea în compensare de bunuri sau servicii. Condi ii __ 218 

337. Ac iune de drept comun formulată de un ter  împotriva 
dispozi iei de restituire a imobilului. Instan a competentă __ 219 

338. Dispozi ie administrativă emisă în baza Legii nr. 10/2001. 
Contestare în temeiul art. 26 alin. (3) din lege. Instan a 
competentă. Calitate procesuală activă. Ter ____________ 220 

339. Contesta ie formulată împotriva deciziei/dispozi iei de 
respingere a cererilor prin care se solicită restituirea în natură a 
imobilelor preluate abuziv sau în cazul refuzului nejustificat al 
entită ii de inătoare de a răspunde la notificare.  
Competen a instan ei de a o judeca pe fond _____________ 221 

340. Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Obliga ia 
unită ii notificate de a solu iona cererea persoanei  
îndreptă ite, în baza actelor doveditoare depuse__________ 221 

341. Nerespectarea termenului prevăzut de art. 25 alin. (1) din Legea 
nr. 10/2001 de către unitatea de inătoare pentru solu ionarea 
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notificării. Inadmisibilitatea obligării la daune cominatorii în 
cazul neexecutării obliga iei de a face _________________ 222 

342. Ac iune pentru obligarea unită ii de inătoare la emiterea unei 
decizii de restituire în natură a unui imobil. Condi iile în care se 
poate prelungi termenul de 60 de zile în care unitatea 
de inătoare are obliga ia de a răspunde notificării ________ 222 

343. Dispozi ie administrativă prin care se respinge notificarea. 
Contesta ie vizând restituirea în natură a imobilului. Solu ia 
instan ei de admitere a contesta iei, anulare a deciziei  
şi obligare a pârâtei să continue procedura administrativă.  
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prealabilă în curs de desfăşurare. Durată nerezonabilă. 
Recomandarea Cur ii Europene a Drepturilor Omului 
(cauza Faimblat c. României)________________________ 331 

4. Vânzarea de către stat a bunului altuia. Încălcarea art. 1 din 
Protocolul nr. 1 adi ional la Conven ia europeană  
a drepturilor omului. Inexisten a unui mijloc eficient de 
despăgubire a persoanelor îndreptă ite  
(cauza Chiorean c. României) _______________________ 348 
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Cuprins Hotărâri C.E.D.O. în format electronic 
1. Hotărârea din 28 octombrie 1999 (cauza Brumărescu c. României) 
2. Hotărârea din 23 ianuarie 2001 (cauza Brumărescu c. României, 

satisfac ie echitabilă) 
3. Hotărârea din 9 aprilie 2002 (cauza Anghelescu c. României) 
4. Hotărârea din 16 septembrie 2003 (cauza Glod c. României) 
5. Hotărârea din 2 martie 2004 (cauza Sabin Popescu c. României) 
6. Hotărârea din 22 decembrie 2004 (cauza Androne c. României) 
7. Hotărârea din 24 martie 2005 (cauza Şandor c. României) 
8. Hotărârea din 28 aprilie 2005 (cauza Albina c. României) 
9. Hotărârea din 21 iulie 2005 (cauza Străin şi alţii c. României) 

10. Hotărârea din 1 decembrie 2005 (cauza Păduraru c. României) 
11. Hotărârea din 16 februarie 2006 (cauza Porţeanu c. României) 
12. Hotărârea din 29 iunie 2006 (cauza Jujescu c. României) 
13. Hotărârea din 29 iunie 2006  

(cauza Togănel şi Grădinaru c. României) 
14. Hotărârea din 19 octombrie 2006 (cauza Raicu c. României) 
15. Hotărârea din 19 octombrie 2006  

(cauza Matache şi alţii c. României) 
16. Hotărârea din 16 noiembrie 2006 (cauza Davidescu c. României) 
17. Hotărârea din 8 februarie 2007 (cauza Stroia c. României) 
18. Hotărârea din 24 mai 2007 (cauza Aslan c. României) 
19. Hotărârea din 24 mai 2007 (cauza Păun c. României) 
20. Hotărârea din 15 noiembrie 2007 (cauza Belasin c. României) 
21. Hotărârea din 17 ianuarie 2008 (cauza Tudor c. României) 
22. Hotărârea din 24 ianuarie 2008 (cauza Haţiegan c. României) 
23. Hotărârea din 7 februarie 2008  

(cauza Buttu şi Bobulescu c. României, nr. 1) 
24. Hotărârea din 21 februarie 2008 (cauza Pappszasz c. României) 
25. Hotărârea din 4 martie 2008 (cauza Cîrstoiu c. României) 
26. Hotărârea din 3 iunie 2008 (cauza Dimitrescu c. României) 
27. Hotărârea din 3 iunie 2008 (cauza Stoicuţia c. României) 
28. Hotărârea din 3 iunie 2008 (cauza Halmagiu şi Bellu c. României) 
29. Hotărârea din 3 iunie 2008  

(cauza Ioana Petrescu şi alţii c. României) 
30. Hotărârea din 17 iunie 2008 (cauza Albu c. României) 
31. Hotărârea din 7 octombrie 2008 (cauza Dobrescu c. României) 
32. Hotărârea din 7 octombrie 2008 (cauza Friedrich c. României) 
33. Hotărârea din 21 octombrie 2008 (cauza Chiorean c. României) 
34. Hotărârea din 13 ianuarie 2009 (cauza Faimblat c. României) 
35. Hotărârea din 7 iulie 2009 (cauza Turus c. României) 
36. Hotărârea din 28 iulie 2009 (cauza Dumitraş c. României) 

 


