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Abstract: The aplication of law no. 165/2013. The property right guaranteed by the
Constitution, is one of the most important human rights, in modern society, according to
Article No. 44 of the Constitution: "Private property is guaranteed and protected equally by
the law, irrespective of its owner. "And" no one shall be expropriated except in the public
interest, established by law, to just and prior compensation.
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Introducere
Legea nr. 165/2013 privind măsurile
pentru finalizarea procesului de restituire, în
natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului
comunist în România denumită şi ”noua lege
a proprietăţii”, este actul normativ elaborat
în scopul restabilirii ordinii de drept în
materia proprietăţilor preluate abuziv de
către statul român comunist.
Această lege a fost aşteptată cu nerăbdare
de destinatarii reglementării ca o soluţie a
problemei proprietăţii imobilelor preluate
abuziv de către statul român în timpul
regimului comunist, problemă care încă nu a
ajuns la final, în pofida numeroaselor acte
normative puse în aplicare din 1991 până în
prezent.
Motivele care au stat la baza emiterii
Legii nr.165/2013
Datorită lipsei de eficienţă a sistemului
de restituire a proprietăţilor în România,
mulţi dintre cei îndreptăţiţi la retrocedarea
bunurilor imobile preluate abuziv în perioada
comunistă s-au adresat, pentru soluţionarea
cauzelor, autorităţilor europene, respectiv
Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Având în vedere, numărul mare de cereri
nesoluţionate, Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, pe rolul căreia există în

prezent circa 3000 de cereri îndreptate
împotriva României care au ca obiect
încălcarea dreptului de proprietate, garantat
de Convenţia Europeană pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale a decis să iniţieze faţă de
România procedura pilot în cauzele
repetitive de acest gen, prin hotărârea-pilot,
din data de 12 octombrie 2010 în două
cauze(”Atanasiu şi Poenaru împotriva
României” şi ”Solon împotriva României) în
vederea remedieri problemei restituirilor.
Totodată CEDO, a acordat statului român o
perioadă de 18 luni în care acesta să rezolve
problema restituirilor, acest termen fiind
prelungit până la data de 12 mai 2013.
Ca urmare a acestei hotărâri, statul
român a decis, pentru
eficientizarea
sistemului de restituire a proprietăţilor,
adoptarea unui context normativ accesibil şi
previzibil, a unor norme de procedură clare
simple şi eficiente, unificate într-un singur
act normativ în vederea finalizării procesului
de restituire.
Motivarea necesară adoptării Legii
nr.165/2013 este pe de o parte legată de
faptul că există mai multe acte normative
care reglementează domeniul restituirii
proprietăţilor , lipsa de claritate a
prevederilor legale care a condus la o
divergenţă de interpretare şi aplicare,
procedura care de cele mai multe ori este
costisitoare şi anevoioasă in ceea ce priveşte
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evaluarea proprietatilor care urmează a fi
restituite iar pe de alta parte refuzul sau
imposibilitatea unor instituţii implicate în
procesul de restituire a proprietăţilor de a
pune în executare hotărâri judecătoreşti,
definitive şi irevocabile.
Normele de aplicare a Legii
nr.165/2013
Unul dintre cele mai importante principii
care au stat la baza acordării măsurilor
prevăzute de legea nr.165/2013 este
principiul prevalenţei restituirii în natură.
Pentru punerea in aplicare a acestui
principiu, proiectul de lege prevede un set de
măsuri procedurale care au fost
implementate în mai multe stagii,
asigurându-se astfel o stabilitate şi o coerenţă
sistemului de acordare a reparaţiilor.
Cea mai importantă măsură este aceea de
constituire a unei Comisiii locale pentru
inventarierea terenurilor, la nivelul fiecărei
unităţi administrativ-teritoriale (U.A.T.).
Rolul acestor comisii este acela de a întocmi
situaţia terenurilor agricole şi forestiere,
aflate în domeniul public sau privat al
statului ori al unităţilor administrativteritoriale, terenuri care pot face obiectul
reconstituirii dreptului de proprietate pe
fiecare localitate în parte.
O altă măsură importantă in vederea
aplicării legii nr.165/2013 a fost suspendarea
emiterii hotărârilor de eliberare a titlurilor de
proprietate, punerea în posesie de către
comisiile locale de fond funciar, precum şi
orice alte proceduri administrative în
domeniul restituirii bunurilor cu excepţia
hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile.
În vederea aplicării dispoziţiilor legii
nr.165/2013, s-a ţinut cont de două criterii
de soluţionare a cererilor de restituire şi
anume:
a) În cazul in care foştilor proprietari sau
descendenţilor acestora nu li se pot restitui
terenurile agricole pe vechile amplasamente,
se stabileşte o ordine de prioritate în
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atribuirea terenurilor agricole pe alte
amplasamente după cum urmează:
-pe terenurile din rezerva comisiei locale
de fond funciar;
-pe islazul comunal, pe terenul
proprietate publică sau privată a statului,
admin istr at pe raza un it ăţii
administrativ-teritoriale de institute, staţiuni
de cercetare şi alte instituţii publice,
-pe terenul proprietate publică sau privată
a statului, administrat de institute, staţiuni de
cercetare şi institii publice pe raza
localităţiilor învecinate, aflate în acelaşi
judeţ.
În cazul în care restituirea terenurilor
for e s t i e r e ( p ă dur i l or ) p e ve c h i l e
amplasamente nu este posibilă, reconstituirea
dreptului de proprietate se face pe alte
amplasamente disponibile, pe terenuri
forestiere situate pe raza altor unităţi
administrativ-teritoriale sau, dacă nu există
terenuri disponibile, pe terenuri forestiere
situate pe raza altor UAT-uri din judeţ, cu
aprobarea comisiei judeţene pentru aplicarea
legilor fondului funciar.
b) Pentru înlăturarea problemelor
provenind din eventuala aplicare concurentă
a diferitelor legi de restituire anterioare,
respectiv legile fondului funciar şi Legea nr.
10/2001 şi pentru a evita orice discuţie cu
privire la interpretarea domeniului de
aplicare a legilor restituirii, a fost impusa o
limita maximă de 50 ha pentru fiecare
proprietar deposedat, cu condiţia ca această
suprafaţă să nu fi fost restituită prin
aplicarea legilor fondului funciar.
Obiectivul adoptării acestor măsuri care
vizează procedura administrativă de
restituire în natură este reprezentat de
localizarea terenurilor disponibile care ar
putea face obiectul restituirii, creşterea
gradului de implicare şi de responsabilizare
a organelor administraţiei publice locale. În
ceea ce priveşte, rezolvarea problemelor în
domeniul restituirii, aceasta revine în primul
rând autorităţilor administraţiei publice
locale, ca fiind cele mai în măsură să
stabilească cu exactitate situaţia terenurilor
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disponibile.
Comisia locală pentru inventarierea
terenurilor
În vederea inventarierii terenurilor care
ar putea face obiectul restituirii dreptului de
proprietate, normele legislative prevăd ca la
nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale să se constituie, prin ordin al
prefectului, o comisie locală pentru
inventarierea terenurilor din care fac parte:
a) un reprezentant al instituţiei prefectului, acesta fiind numit şi preşedintele
comisiei, care are obligaţia să organizeze
şedinţe de lucru, ori de câte ori este nevoie,
asigurând astfel o eficienţă sporită procesului
de inventariere;
b) primarul localităţii asigură logistica şi
spaţiile de lucru necesare desfăşurării
activităţii comisiei locale;
c) secretarul comunei care are obligaţia
să pună la dispoziţie anexele şi hotărârile
comisiei judeţene de fond funciar, privind
suprafeţele validate, în care evidenţiază
suprafeţele pentru care au fost eliberate
titluri de proprietate, adeverinţe de
proprietate, procese-verbale de punere în
posesie, precum şi suprafeţele pentru care
urmează să fie eliberate titluri de proprietate;
d) un specialist în măsurători topografice
şi în identificarea tarlalelor şi parcelelor din
cadrul unităţii administrativ-teritoriale.
Principala obligaţie a acestuia este de a
transpune, în format digital, pe ortofotoplan,
a limitelor terenurilor inventariate, sub
forma unor polilinii închise, în format dxf. în
sistem Stereografic 1970;

e) un reprezentant al Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care are
datoria de a îndruma comisia din punct de
vedere tehnic, dar şi de a pune al dispoziţie
informaţiile şi materialele necesare;
În cazul in care este nevoie comisia va fi
formată şi din reprezentanţi ai Agenţiei
Domeniilor Statului, Academiei de tiinţe
Agricole şi Silvice, Regiei Naţionale a
Pădurilor-Romsilva, Agenţiei Naţionale
pentru Pescuit şi Acvacultură.
Concluzii
Legea Nr. 165/2013, vine ca o mult
aşteptată măsură reparatorie şi de finalizare
a acestui proces de reintrare în drepturi a
miilor de cetăţeni care au fost privaţi de unul
dintre cele mai importante drepturi şi anume
dreptul de proprietate. Instituţiile statului,
implicate în procesul restituirii dreptului de
proprietate cât şi administraţiile locale nu au
fost si nu sunt pregătite pentru Legea Nr.
165/2013, multe dintre acestea neavând o
bază de date reală şi completă în ceea ce
priveşte situaţia terenurilor şi a proprietăţii,
aflate în proprietatea sau administrarea lor,
fapt care a îngreunat procesul de inventariere
a terenurilor şi implicit de cel de restituire a
acestora. În ceea ce priveşte problema restituirii terenurilor impreună cu identificarea
rezervelor de teren pe vechiul amplasament
s-a rezolvat doar parţial, deoarece, în lipsa
unor măsurători topografice exacte, rezervele
retocedabile nu au putut fi localizate concret
în teren, ci doar orientativ, în plan.
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