
Cuvânt înainte 

Restituirea imobilelor preluate abuziv este una dintre problemele 
actuale care a generat discuţii doctrinare şi a determinat crearea 
unei practici judiciare neunitare. 

Legea nr. 10/2001, deşi adoptată cu mare întârziere, după mai 
bine de 10 ani de la căderea comunismului, a fost continuu modi-
ficată prin diferite acte normative.  

Tot la interval de aproape un deceniu sau în unele situaţii chiar 
mai mult, au fost adoptate şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 83/1999, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 care 
reglementează procedura restituirii imobilelor care au aparţinut 
minorităţilor naţionale şi cultelor religioase din România, precum şi 
alte acte normative reparatorii cum ar fi: Decretul-lege nr. 126/1990 
privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma 
(greco-catolică), Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, Legea nr. 290 din 27 iunie 
2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute 
sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca 
urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între 
România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 
1947, Legea nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţe-
nilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al 
Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului 
privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune 
între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 
1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi 
Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de 
frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924. 
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Legislaţia stufoasă existentă în materia restituirii proprietăţii, 
incoerenţa şi, uneori, neclaritatea textelor de lege în această materie, 
necorelarea dispoziţiilor legale, modificarea repetată a acestora a 
determinat în final pronunţarea unor soluţii neunitare cu impact 
direct asupra justiţiabilului îndreptăţit la restituire şi asupra judecăto-
rului, învinuit de cele mai multe ori de tergiversare, inconsecvenţă 
sau rea-credinţă. 

Nu de puţine ori soluţiile instanţelor de fond, întemeiate pe 
dispoziţiile legilor reparatorii în forma existentă la data pronunţării, 
au fost radical schimbate ca efect al adoptării unor reglementări 
legale modificatoare, de imediată aplicare.  

În acelaşi timp incoerenţa unor texte de lege a generat interpretări 
diferite ale celor chemaţi să aplice dispoziţiile legii, ducând la adop-
tarea unor soluţii diferite în situaţii identice. 

Toate acestea nu au generat decât nemulţumiri atât în rândul 
beneficiarilor legilor reparatorii, cât şi al celor implicaţi direct în 
aplicarea legilor, în special al judecătorilor şi au stârnit un sentiment 
de neîncredere în sistemul judiciar, cu toate că vina principală reve-
nea legiuitorului. 

Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate 
împotriva României în materia proprietăţii demonstrează caracterul 
necorelat, ambiguu al textelor legale, slaba capacitate a organis-
melor administrative de a-şi îndeplini atribuţiile, uneori şi din cauza 
insuficienţei mijloacelor materiale şi umane care le sunt puse la 
dispoziţie. 

Având în vedere faptul că în privinţa măsurilor de restituire a 
imobilelor preluate abuziv au intervenit modificări radicale, am consi-
derat oportun să realizăm prezenta lucrare în care să analizăm vasta 
problematică a restituirii bunurilor preluate abuziv prin prisma urmă-
toarelor acte normative: Legea nr. 10/2001, republicată, O.U.G.  
nr. 83/1999, O.U.G. nr. 94/2000, Decretul-lege nr. 126/1990, Legea 
nr. 9/1998, Legea nr. 290/2003 şi Legea nr. 393/2006. 

Am apreciat că prezentarea întregii problematici se impune a fi 
realizată într-un mod pragmatic şi pe deplin accesibil tuturor.  



Cuvânt înainte 

 

VII 

Pentru aceasta a fost necesară o abordare teoretică, întărită însă 
de soluţiile oferite de practica judiciară în materia restituirii 
bunurilor preluate abuziv. 

Am considerat util să amintim jurisprudenţa, destul de bogată, a 
Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului în 
materia proprietăţii, aceasta constituind un ghid de orientare pentru 
practicienii dreptului. 

Sperăm ca lucrarea, prin conţinutul său, să constituie un instru-
ment de lucru util pentru practicienii şi teoreticienii dreptului şi 
totodată un ajutor pentru toţi cei care sunt implicaţi într-o manieră 
sau alta în procesul de aplicare a acestor acte normative. 

Nu pretindem că am atins şi că am epuizat întreaga problematică 
în această materie, ştim că problematica restituirii imobilelor pre-
luate abuziv va ridica întrebări şi va genera soluţii tot mai complexe 
în viitor. 

Suntem conştienţi de limitele muncii noastre şi de aceea, aştep-
tăm păreri şi sugestii ale cititorilor.  

Sperăm totuşi că am reuşit să contribuim la lămurirea unor 
aspecte esenţiale, să oferim o bază de orientare pentru toţi cei inte-
resaţi în cunoaşterea şi aplicarea actelor normative examinate. 

 
 

Gabriela Cristina Frenţiu 
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