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CUVÂNT INTRODUCTIV 
 

Ca drept real fundamental, dreptul de proprietate s-a bucurat de 
ocrotirea autorităților încă din cele mai vechi timpuri, parcurgând mai multe 
etape de transformare, prin care a evoluat până la modalitățile în care este 
reglementat astăzi. 

Originea lui incontestabilă, strâns legată de viața omului, de interesele 
particulare și generale ale societății, a reflectat caracteristicile dreptului în 
diferite etape de dezvoltare a societății umane. 

Despre dreptul de proprietate se poate afirma că este unul istoric, 
apariția lui este legată de cea a statului și a dreptului, prin analogie 
considerându-se că și dispariția va avea loc odată cu dispariţia acestora. 

Nu putem să discutăm despre proprietate, fără să discutăm de proprietar, 
care este titularul unui drept de proprietate. 

În Constituția României în vigoare, dreptul de proprietate ocupă un loc 
bine definit, distinct, semn că legiuitorul i-a acordat o atenție și importanță 
deosebite, despre care se prevede că este ,,garantat”. 

          Încă din cele mai vechi consemnări ale sale, dreptul de proprietate 
privată a fost corelat cu ideea de stat. Avem aici în vedere izvoarele de drept 
roman, din care se observă că, în ceea ce privește dreptul persoanelor asupra 
unor bunuri imobile – terenuri și construcții – în dreptul vechi, exista o formă 
de proprietate care cuprindea doar usus și fructus, cel care deținea abusus 
fiind în mod exclusiv statul roman.Ulterior, dreptul de proprietate asupra 
bunurilor imobile a evoluat, cuprinzând atributele pe care le recunoaștem 
astăzi.  
         Exercitarea dreptului de proprietate privată a putut și poate fi limitată de 
stat și în situația exproprierilor ori naționalizărilor, iar în ceea ce privește 
sistemul juridic românesc, efectele naționalizării sunt încă vizibile.  

          Ca specialist, în cei peste 15 ani de activitate am luat contact direct cu 
unele activități specifice desfășurate de entitățile juridice implicate în 
procesul restituirilor proprietăților funciare cetățenilor din mediul rural, în 
reconstituirea drepturilor acestora de proprietate, m-am aplecat îndeaproape 
asupra fenomenului retrocedărilor prin prisma studiului jurisprudenței 
relevante în materie, a opiniilor exprimate în doctrina de specialitate, a  



lecturării articolelor și comentariilor din presa scrisă și on-line, pentru a fi la 
zi cu ultimele evoluții în materie.  

Am constatat că îngrijorătoare sunt două aspecte:  

- amploarea fenomenului infracțional, gravitatea foarte mare fiind dată 
de calitatea persoanelor implicate în fenomen - notari, avocați, deputați, 
senatori, magistrați, înalți funționari publici – care se bucurau de o bună 
reputație profesională, fiind stâlpi de încredere și modele sociale; 

- sumele de bani ce au corupt consțiința umană și au prejudiciat 
bugetul de stat.  

Măsurile dispuse de stat s-au încadrat în tendințele existente în plan 
european ulterior celui de-al Doilea Război Mondial, au avut un impact 
deosebit asupra economiei interne, dar și asupra titularilor drepturilor de 
proprietate privată. 

Magnitudinea celor două fenomene - cel de preluare a bunurilor în 
mod nelegal, de către statul român și cel de retrocedare, despăgubire – 
creează în rândul opiniei publice, privită în ansamblul său, o stare de 
neîncredere în instituțiile reprezentând puterile statului și, prin urmare, chiar 
în ceea ce privește statul de drept.  

  Am analizat fenomenul naționalizării în Europa în general și în 
România în mod special. Astfel, am constatat că ordinea publică este afectată, 
ceea ce considerăm că impune o cercetare a fenomenului sub aspectul 
reglementării dreptului de proprietate și a evoluției istorice a acestuia, având 
în vedere interesul național în rezolvarea eficientă a retrocedărilor 
proprietăților funciare și practica instanței europene în ceea ce privește 
drepturile omului.  

Considerentele enumerate mai sus reprezintă motivația subsemnatului în 
alegerea temei – Fenomenul criminal în procesul de retrocedare a 
proprietăților funciare - ca subiect pentru activitatea de cercetare doctorală, 
al cărui produs este teza de față, acoperind totodată un gol încă existent la noi 
în țară în materie, fiind util atât celor care lucrează în domeniul juridic, cât și 
publicului larg interesat. 

 



 

În cuprinsul acesteia am dezvoltat problematica supusă cercetării atât 
din punct de vedere evolutiv, cât și sub aspectul analizării legislației actuale 
interne și internaționale, urmând a realiza o cercetare a fenomenului în 
discuție atât pe orizontală cât și pe verticală. 

Scopul final al cercetării științifice îl constituie găsirea unor soluții 
eficiente, concrete și legale în raport cu legislația internă și europeană, care să 
asigure finalizarea fenomenului restituirii proprietăților preluate abuziv, a 
retrocedărilor proprietăților funciare, dar și limitarea fenomenului infracțional 
care se conturează tot mai accentuat din cauza neputinței autorităților din 
România în a furniza soluții viabile care să nu afecteze ordinea publică și 
siguranța națională. 

În aceeași măsură, am vrut ca prin această cercetare, Ghidul orientativ 
privind activitățile de cercetare penală ce se desfășoară în dosarele având ca 
obiect infracțiuni în retrocedări ale proprietăților funciare  pe care  l-am 
realizat și inserat la subcapitolul 4.3 (despre care consider că reprezintă 
capitolul de rezistență al lucrării), să fie de real folos studenților, juriștilor, 
practicienilor, celor ce aplică legea și celor interesați de fenomen, fiind 
primul în materie până la acest moment și care să reprezinte totodată un 
punct de plecare în viitor.  

Cu siguranță, acesta poate fi îmbunătățit, modificat, adaptat specificului 
activității fiecărei unități de parchet.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Capitolul I 

NOŢIUNEA DE PROPRIETATE ŞI EVOLUŢIA ISTORICĂ 
A DREPTULUI DE PROPRIETATE. PROPRIETATEA FUNCIARĂ 

 ÎN ROMÂNIA. CONSIDERAŢII JURIDICE ASUPRA 
NAŢIONALIZĂRII UNOR IMOBILE ÎN ROMÂNIA 

 ÎNTRE ANII 1945 – 1989 
 

1.1 Noțiunea de proprietate 

Dreptul de proprietate este un drept fundamental, fiind şi în prezent 
foarte mult comentat de teoreticieni și practicieni ai dreptului şi nu numai. 

Acesta apare ca fiind un drept de origine incontestabilă, foarte strâns 
legat de viaţa omului, de bunăstarea individului şi societăţii. Proprietatea a 
fost şi rămâne prilej de bucurie, dar şi de conflict, putând explica în fond 
multe reuşite şi nereuşite ale societăţii. 

Dreptul de proprietate este inerent naturii umane. Această ,,concesie” 
este făcută în considerarea aspiraţiilor fundamentale ale omului. Este 
considerat în unanimitate un drept economic prin excelenţă, fiind legat 
indisolubil de structura economică a societăţii. Proprietatea este rezultatul 
muncii, de altfel, în doctrina mai veche dreptul de proprietatate era clasificat 
şi studiat alături de dreptul la muncă. 

1.2 Evoluţia dreptului de proprietate 

Este aproape sigur că oamenii, chiar în starea lor primitivă, au cunoscut 
totdeauna proprietatea individuală a anumitor obiecte mobile; orice om a 
trebuit să fie proprietarul exclusiv al armelor şi uneltelor sale de muncă, al 
veşmintelor sale, al calului şi cortului său, şi în fine al femeii sale.  

Graţie vetrei sacre ce era de neclintit şi a mormântului permanent, 
familia a pus stăpânire pe pământ; pământul a fost într-un anume fel îmbibat 
şi pătruns de religia vetrei sacre şi a străbunilor. S-a spus că la început 
dreptul de proprietate a fost garantat de religie şi nu de lege. 

Mai târziu, la popoarele care au trecut de faza nomadă sau pastorală şi 
au ajuns în faza agricolă primitivă, în care s-au stabilit pe pământul pe care-l 
cultivau, s-a observat că proprietatea colectivă a dominat.  



La romanii primitivi, proprietatea colectivă a existat de asemenea sub 
ambele forme.   

În Evul Mediu, caracterul simplu, practic şi atât de modern al 
proprietăţii romane a fost greu alterat. Din exclusivă, independentă şi simplă, 
proprietatea devine dependentă, complicată şi strivită de sarcini.  

În perioada feudală în cele trei ţări româneşti, evoluţia proprietăţii 
asupra pământului este asemănătoare celorlalte popoare europene, însă cu 
trăsături specifice care se regăsesc atât în denumirea comunităţilor agrare 
(sat, moşie), cât şi în ,,legislaţia” ţărănească care reglementa viaţa comunitară 
printr-o lege a ţării sau obicei al pământului. În dreptul cutumiar român 
Legea ţării se individualizează prin următoarele: organe de judecată sătească 
- cetele de bătrâni, cetele de oameni zdraveni sau cetele de oameni buni; 
judecata satului avea valoare deplină, de unde şi numele de ,,pravilă 
obştească” dată judecăţii; opinia justiţiară a satului era cea care completa 
sistemul de drept popular român. Legea ţării sau Obiceiul pământului este în 
esenţă o formă locală de ,,drept agrar”; ea împarte pe locuitorii satelor, 
târgurilor şi cetăţilor feudale în pământeni şi venetici. 

În Transilvania aflată sub dominaţia Imperiului austro-ungar, această 
legislaţie a fost consemnată ca o concesie juridică acordată autohtonilor sub 
diverse denumiri: Jus valachicum, Ritus valachiae, Lex valachorum. În 
secolele XI-XII în Transilvania se aplica o pluralitate de sisteme de drept: 
vechiul drept românesc, dreptul secuilor, dreptul saşilor şi un drept 
consuetudinar maghiar. Nobilii deţineau pe cale succesorală teritorii întinse; 
dacă dădeau dovadă de vitejie şi devotement, li se confereau noi pământuri 
prin donaţii obţinute pe seama obştilor străvechi, iar mai târziu a infidelilor. 
,,Dacă familia donatară devenea deficitară, adică total s-a stins şi nu a mai 
rămas niciun descendent, atunci iarăşi a trebuit să se reîntoarcă la Coroană, şi 
din nou au fost donate de rege altor indivizi nobili sau notabili care şi-au 
câştigat merit şi aceste merite erau răplătite prin donaţiunea nouă”. Obştile 
săteşti ale vechii populaţii româneşti aveau, pe lângă un teritoriu cu o 
organizare economică proprie, şi o viaţă politico-juridică fondată pe cnezate 
şi voievodate locale ce-şi păstrau libertatea economică şi juridică. Pământul 
era în proprietate devălmaşă şi se împărţea în funcţie de posibilitatea de 
cultivare a fiecărei familii. 



În ţările române, Regulamentele Organice (1831-1832) au promovat 
ideea „drepturilor sfinte ale proprietăţii” (art. 70) recunoscând proprietarului 
moşiei un drept de proprietate deplină asupra unei treimi din moşie.  

Apariţia Regulamentelor Organice are ca efect extinderea dreptului 
superior al stăpânului cu privire la pământurile arabile – subordonate prin 
prestaţii în natură – şi la păşunat, care până atunci era aproape liber. Pentru 
locurile de casă sătenii – pentru sătenii fruntaşi şi codaşi”, cum spunea 
Regulamentul – aveau dreptul la patru stânjeni pătraţi. 

Abia în 1864, sub domnia lui Al. I. Cuza şi cu sprijinul primului său 
ministru, M. Kogălniceanu, s-a realizat o reformă agrară efectivă, ţăranii fiind 
împroprietăriţi. Art. 1 din Legea pentru înfăptuirea reformei agrare 
(promulgată la 14 august 1864) statua că sătenii clăcaşi „sunt şi rămân 
proprietari pe terenurile de ei cultivate”. Acest text pregăteşte terenul pentru 
aplicarea concepţiei occidentale asupra dreptului de proprietate, care va fi 
consacrată în Codul civil. 

În perioada modernă au fost aduse însă tot mai multe restricţii dreptului 
de proprietate. În anii instaurării perioadei comuniste, proprietatea privată a 
fost permanent îngrădită, iar proprietatea funciară particulară aproape 
desfiinţată. În această perioadă este dificil de vorbit de restricţii aduse 
proprietăţii, atât timp cât însăşi proprietatea privată fusese aproape 
desfiinţată. Semantic, termenul de naționalizare a fost folosit voit în mod 
impropriu de autoritățile comuniste ale vremii, pentru a conferi un caracter 
propagandistic acțiunii de trecere în proprietatea statului. În realitate, ceea ce 
s-a întâmplat în comunism a fost o „confiscare”, întrucât nicio compensație 
materială sau morală nu le-a fost acordată celor cărora li s-au „naționalizat” 
bunurile. 

Prin Constituţia de la 1948 se renunţă la instituţia domeniului public, 
statuându-se că mijloacele de producţie aparţin statului ca bunuri ale 
întregului popor, organizaţiilor cooperatiste sau particularilor (art. 5). Aceste 
dispoziţii constituţionale au constituit temeiul adoptării unor acte normative 
abuzive care au determinat restrângerea sistematică a proprietăţii private. 

Constituţia din 1965 va statua că economia României are la bază 
proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producţie şi stabilea două forme 
ale proprietăţii: proprietatea de stat asupra bunurilor aparţinând întregului 
popor şi proprietatea cooperatistă aparţinând organizaţiilor cooperatiste (art. 5 
- 6); dreptul de proprietate personală este restrâns la venituri şi economii 



provenite din muncă, casa de locuit, gospodăria de pe lângă ea şi terenurile pe 
care ele se află, precum şi bunurile de uz şi de confort personal (art. 36). 

În România socialistă şi apoi comunistă, regimul juridic al proprietăţii a 
fost caracterizat de dominaţia proprietăţii socialiste, proprietatea privată 
nemaiavând decât un rol secundar; de altfel, termenul de proprietate privată 
nu a mai fost folosit, actele normative făcând referire la proprietatea 
personală şi individuală. 

Dincolo de controversele doctrinare, garantarea proprietăţii private ca 
drept fundamental al omului este binevenită pentru revirimentul unei societăţi 
democrate bazată pe principiile unui stat de drept. 

Şi la nivel internaţional, dreptul de proprietate este ocrotit astfel că în 
contextual globalizării această noţiune să fie unanim înţeleasă. Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului din 10 septembrie 1948, în art. 17 statuează: 
„Orice persoană atât singură cât şi în colectivitate are dreptul la proprietate. 
Nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de proprietatea sa”. Apoi, 
Protocolul din 20 martie 1952 adiţional la Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului din 4 noiembrie 1950, în art. 1 stabileşte: „Orice persoană fizică sau 
morală are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi privat de 
proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile 
prevăzute de lege şi în conformitate cu principiile generale ale dreptului 
internaţional”. 

După integrarea României în Uniunea Europeană, începând cu data de 1 
ianuarie 2007, dispozițiile art. 148 alin. 2 din Constituția republicată, au 
instituit principiul aplicării prioritare a normelor comunitare, ceea ce au 
impus pentru legiuitorul român o reconsiderare sau o readaptare a legislației 
românești în acord cu legislația Uniunii Europene.  

 

1.3  Istoria reglementării proprietăţii funciare în România 

Prin Legea nr. 119 din data de 11 iunie 1948 a naționalizării în 
România, multe bunuri particulare au fost luate de la cei care le dețineau și 
,,trecute” în proprietatea statului, drept ,,bunuri de consum pentru popor”. 

Și în domeniul agrar procesul a demarat prin apariția Decretului nr. 84 
din data de 2 martie 1949 al colectivizării în România, fiind expropriate până 



în anul 1962 toate proprietățile particulare cu o suprafață mai mare de 50 de 
hectare și comasate în întreprinderi agricole, sub administrarea statului. 

În anul 1950, a venit rândul imobilelor și a locuințelor să fie ,,trecute” 
din mâinile bancherilor și moșierilor în ,, proprietatea statului ca bunuri ale 
întregului popor, fără nicio despăgubire şi libere de orice sarcini sau 
drepturi reale de orice fel”, prin legiferarea Decretului nr. 92 din data de 20 
aprilie 1950. 

Deși Constituția țării adoptată în anul 1948 stipula expres la art. 8 că - 
„Proprietatea particulară şi dreptul de moştenire sunt recunoscute şi 
garantate prin lege. Proprietatea particulară, agonisită prin muncă şi 
economisire, se bucură de o protecţie specială”, iar la art. 10 faptul că „Pot 
fi făcute exproprieri pentru cauza de utilitate publică pe baza unei legi şi cu 
o dreaptă despăgubire stabilită de justiţie”, legea era în contradicție vădită. 

Din ordinul autorităților, toţi marii industriaşi şi bancherii au fost 
alungaţi din case sau întemniţaţi. 

 

Retrocedarea 
În România, problema restituirii proprietăţilor preluate abuziv este încă 

nerezolvată.  

În ultimii 25 de ani, oamenii politici au elaborat cum s-au priceput o 
serie de legi, hotărâri de guvern şi alte acte normative, în încercarea de a 
repune în drepturi victimele naţionalizărilor de proprietăţi din epoca 
comunistă. 

De referință în ceea ce privește fondul funciar, a fost emiterea Legii nr. 
18/1991, prin care a fost reconstituit dreptul de proprietate al ţăranilor 
români asupra unei suprafeţe limitate din pământurile lor, adică numai 
pentru 10 hectare, pe amplasamente hotărâte de comisiile pentru aplicarea 
legii.  

Deși legea a rămas punct de plecare în succesiunea actelor normative ce 
au urmat, prevederile ei au generat abuzuri ale comisiilor, care au împărţit 
pământurile după bunul plac şi au dat naștere la un lung şir de procese în 
instanțe.  



Legea nr. 1/2000, cunoscută publicului sub denumirea ,,Legea Lupu”, 
de la inițiatorul propunerii legislative, deputatul Vasile Lupu, prevedea în 
esență permisivitatea ca suprafaţa de pământ retrocedată ţăranilor să se 
extindă la 50 de hectare. Cu toate acestea, emiterea titlurilor de proprietate   
s-a făcut și mai greu. 

O altă inițiativă legislativă concretizată în lege a fost cea a deputatului 
Viorel Hrebenciuc, Parlamentul votând o nouă lege funciară, Legea nr. 
400/2002 –privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi a celor forestiere. 

Potrivit acestei legi, ca și celei din anul 2000 de altfel, s-a permis 
împroprietărirea rapidă a mii de oameni doar pe baza unor liste din anul 
1945, în care erau trecuţi cei care ar fi urmat să primească terenuri agricole în 
baza reformei agrare de după război. 

În anul 2005, a urmat Legea nr. 247 privind restituirea terenurilor 
agricole şi a celor forestiere, prin care se consacra regula restituirii pe fostele 
amplasamente. În lege se preciza că pădurile se restituiau integral, la fel și 
construcţiile aferente terenurilor agricole şi forestiere din extravilan. În cazul 
în care pe respectivele terenuri se stabilea că sunt investiții, se proceda la 
despăgubirea proprietarilor. S-a urmărit ca punerea în posesie să se facă într-
un ritm mai alert, la fel și emiterea titlurilor de proprietate. 

Proprietăţile au fost preluate ,,din nou” de stat şi date în proprietate 
instituţiilor care le ocupau, în fapt, la data emiterii actului normative, potrivit 
Legii nr. 15/1990. Multe dintre aceste bunuri imobile au fost scoase la 
privatizare şi vândute unor persoane fizice şi juridice române sau străine. 

De-abia în septembrie 1995, în Parlament s-a votat prima lege care 
privește restituirea imobilelor naționalizate. Această primă 
reglementare, Legea nr. 112/1995 a reprezentat un compromis. Se restituiau, 
în natură, acele clădiri naţionalizate „cu titlu”, în cazul în care foştii 
proprietari locuiau ca și chiriaşi ai statului, în respectivele clădiri.  

Chiriaşilor care ocupau celelalte imobile naţionalizate le-a fost permisă 
cumpărarea lor, la valoarea contabilă, ceea ce, în condiţiile hiperinflaţiei 
anilor 1990, nu însemna prea mult. Se vindeau doar clădirile sau locuinţele, 
nu şi terenul aferent. Foştii proprietari urmau să primească despăgubiri din 
partea statului, în virtutea unei viitoare legi speciale care ar fi urmat să 
stabilească procedura, care însă nu a mai fost votată. Și această lege a 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=36647


fost considerată departe de a fi ,,reparatorie”.  Au fost înstrăinate către 
chiriaşi peste 85 % din totalul imobilelor preluate abuziv.  

Pentru foştii proprietari, soluţia găsită a fost următoarea: despăgubirea 
în bani, dar numai în limita a 40 % din valoarea locuinţei şi a terenurilor 
aferente. Apariţia acestei legi a creat un adevărat război între foştii proprietari 
şi chiriaşii deveniţi proprietar, conflict materializat în extrem de multe 
procese în justiţie. 

A doua lege a restituţiei imobiliare, Legea nr. 10/2001 dorea să acopere 
golurile din legislaţia anterioară, în condiţiile în care deciziile pronunţate de 
C.E.D.O. obligau statul la despăgubiri extrem de costisitoare.  

Legea nr. 10/2001 dădea foştilor proprietari dreptul să primească în 
natură locuinţele şi terenurile în condiţiile în care preluarea a fost abuzivă, 
sau numai a terenurilor respective, în cazul în care locuinţa nu mai putea fi 
restituită în natură. 

O altă lege apărută care o modifică și completează pe cea din anul 2003 
a fost Legea nr. 1/2009, cunoscută publicului sub numele de ,,Legea 
Voiculescu”, de la numele inițiatorului acesteia, senatorul Dan Voiculescu. 
Legea interzice restituirea în natură către foştii proprietari a terenurilor 
aferente caselor cumpărate de foştii chiriaşi. A fost atacată fără succes la 
Curtea Constituţională a României. Noua lege însă nu prevedea alocarea 
vreunei sume rezultată din vânzarea terenurilor pentru plata despăgubirilor 
foştilor proprietari. 

 

1.4 Cadrul general al naţionalizării 

Naţionalizarea a reprezentat trecerea marilor întreprinderi sau a unor 
ramuri întregi ale economiei naţionale din proprietatea privată în proprietatea 
statului.  

În ţările din Europea centrală şi de Est, naţionalizarea a avut loc, din 
punct de vedere cronologic, după terminarea celui de-al doilea Război 
Mondial, când guvernele socialiste şi comuniste au preluat puterea.  

În România, în 1948 au fost naţionalizate întreprinderile tuturor 
ramurilor industriale principale, prevăzându-se despăgubiri foştilor 
proprietari şi acţionari. 



Naţionalizarea agriculturii în statele comuniste s-a realizat diferenţiat, în 
funcţie de realităţile sociale şi culturale existente la nivelul continentului 
european.  

S-au interzis tranzacţiile civile având ca obiect suprafeţe de teren 
deoarece s-a apreciat că statul sovietic fiind singurul proprietar al pământului, 
doar acesta are competenţa de a hotărî „soarta acestuia” în ceea ce priveşte 
posesia şi folosinţa.  

În ţările din Europa Centrală şi de Est nu s-a naţionalizat întregul 
pământ agricol, ci doar suprafeţele care puteau fi exploatate în mod eficient. 
S-a mai apreciat că cei care deţin o proprietate agricolă, au dobândit un 
sentiment de ataşament puternic faţă de proprietate şi astfel, exproprierile ar 
conduce la manifestări contrare sistemului socialist în situaţia în care întreaga 
proprietate agrară ar trece în proprietatea statului.  

 

1.5 Cadrul specific al naţionalizării 

În România, naţionalizarea a avut ca deziderat revoluţia socialistă ce a 
constat în desfiinţarea relaţiilor de proprietate capitalistă, privată şi 
instaurarea relaţiilor de proprietate socialistă.  

Procesul a fost unul complex, prevăzut pe mai multe etape, ce a debutat 
cu reforma agrară, iar ulterior, s-a extins asupra averilor mai multor categorii 
de persoane considerate ca făcând parte din rândul criminalilor de război, a 
profitorilor, a chiaburilor ş.a.  

Primul pas în trecerea la „proprietatea socialistă de stat” a avut loc în 
data de 11.06.1948 când s-a realizat naţionalizarea principalelor mijloace de 
producţie din industrie, în vederea realizării conducerii planificate a 
economiei naţionale. 

Un alt scop declarat al doctrinei economice comuniste era acela al 
preluării forţei de muncă în mod dirijat, restricţionând angajările realizate în 
mod liber, după nevoile proprietarilor particulari ai întreprinderilor, şi 
trecându-se la preluarea masivă de forţe de muncă din toate clasele sociale.  

Măsurile de pregătire a instaurării relaţiilor de proprietate socialistă au 
îmbrăcat o formă juridică, lucru ce a presupus transpunerea politicii de 
dirijare, control şi limitare a profitului specific economiei capitaliste.  



1.5.1 Conceptul de naţionalizare din punct de vedere al dreptului 
civil  

 

De cele mai multe ori, naţionalizarea este prezentată în spaţiul dreptului 
civil ca fiind modul originar de dobândire a dreptului de proprietate socialistă 
de stat. Totuşi, este necesară delimitarea acestui concept de acela al 
exproprierii sau al confiscării. În ceea ce priveşte exproprierea, cei mai multi 
autori consideră că aceasta este o instituţie de drept privat, în timp ce alţii 
opinează că este o instituţie de drept administrativ.     

 
Naţionalizarea era considerată un mod de naştere a dreptului de 

proprietate de stat, un mod de transformare a proprietăţii private în 
proprietate publică, fiind confundată uneori cu pedeapsa complimentară a 
confiscării.  

Ca pedeapsă complementară, confiscarea era o sancţiune ce avea 
caracter personal, concret în sensul că nu putea fi aplicată decât persoanei 
infractorului. Ca efect principal, confiscarea privea trecerea bunurilor celui 
condamnat în proprietatea statului de la data rămânerii definitive a hotărârii 
de condamnare.  

Naţionalizarea a făcut posibilă apariţia proprietăţii socialiste de stat, prin 
procesul de „socializare” a principalelor mijloace de producţie şi crearea unui 
sistem socialist nou în economia naţională. Se considera că proprietatea 
socialistă „este baza tuturor drepturilor patrimoniale”, „este o instituţie 
fundamentală a dreptului nostru socialist în general, a dreptului civil în 
special”. Naşterea, dezvoltarea şi apărarea proprietății socialiste de stat se 
găsesc sub semnul interdependenţei tuturor ramurilor de drept intern, şi în 
primul rând, al interdependenţei dreptului administrativ şi civil.  

Ideea de bază ce se desprinde este aceea că naţionalizarea a 
reprezentat principala cauză a formării proprietăţii socialiste de stat.  

Dreptul de proprietate socialistă era considerat ca fiind perpetuu, acesta 
nefiind destinat să se stingă, întrucât se perpetua netransmiţându-se fiindcă 
dreptul de proprietate socialistă de stat nu putea fi înstrăinat prin acte juridice 
civile.  

Naţionalizarea, privită prin consecinţele sale, nu a determinat numai o 
schimbare de conţinut şi scop a dreptului civil (substanţă), ci a determinat 
schimbarea conceptelor juridice legate de proprietate. 

 



1.5.2 Cadrul normativ constituţional al naţionalizării      
 

Prima Constituţie de după cel de-al II-lea Război Mondial a fost 
Constituţia Republicii Populare România din 1948.  

Recunoscând şi garantând formal proprietatea particulară şi dreptul de 
moştenire, Constituţia de la 1948 introduce o distincţie artificială în cadrul 
drepturilor reale şi patrimoniale, în sensul că pământul este considerat ca 
aparținând celor ce-l muncesc, statul protejând proprietatea de muncă 
ţărănească şi   angajându-se să sprijine cooperaţia sătească. S-a creat astfel 
cadrul juridic propice naţionalizării sau exproprierii mijloacelor de producţie 
aflate în proprietate particulară, precum şi al desfiinţării întreprinderilor 
industriale, comerciale şi bancare capitaliste.  

Constituţia din 1965 întărea monopolul deţinerii puterii de către partidul 
unic, însă recunoştea îndepărtarea de Moscova şi reflecta într-o măsură mai 
mare accesul la libertăţile cetăţeneşti, cât şi reclamarea abuzurilor de putere 
din partea instituţiilor statului.   

Legat de proprietatea particulară, în Constituţie se prevedea că, în 
condiţiile agriculturii cooperativizate, statul garantează, potrivit legii, 
țăranilor care nu se pot asocia în cooperativele agricole de producţie, 
proprietatea asupra pământului pe care îl lucrează ei înşişi şi familiile lor, ca 
şi proprietatea asupra uneltelor folosite în acest scop.  

Era garantată sub aspect constituţional, nu şi de fapt, proprietatea 
meşteşugarilor asupra atelierelor proprii. Puteau constitui obiect al dreptului 
de proprietate personală veniturile şi economiile provenite din muncă, casa de 
locuit, gospodăria de pe lângă ea şi terenul pe care se aflau, precum şi 
bunurile de uz şi confort personal. Terenurile şi construcţiile puteau fi 
expropriate numai pentru lucrări de interes obştesc şi cu plata unei juste 
despăgubiri. 

 
 
1.5.3 Cadrul legislativ în materia bunurilor preluate abuziv  

 
Principalele acte normative prin care au fost preluate în mod abuziv de 

către stat şi de către organele puterii centrale ori locale, bunuri aparţinând 
persoanelor fizice sau juridice, române ori străine, în perioada 1945-1989 
sunt: 



1. Legea nr. 312 din 1945 pentru urmărirea şi sancţionarea celor 
vinovaţi de dezastrul ţării sau de crime de război; 

2. Legea nr. 119 din 11 iunie 1948 pentru naţionalizarea 
întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi; 

3. Decretul nr. 176 din 03 august 1948 pentru trecerea în proprietatea 
Statului a bunurilor bisericilor. Obiectul îl reprezintă trecerea în proprietetea 
Statului, în favoarea Ministerului Învățământului, pentru nevoile acestuia, a 
tuturor bunurilor mobile și imobile ce au aparținut bisericilor și comunităților 
religioase; 

4. Decretul nr. 198 din 13 august 1948 pentru Statutul de organizare şi 
funcţionare a Academiei Populare Române. Se prevedea că bunurile mobile şi 
imobile care au aparţinut Academiei Române trec în proprietate de stat sub 
administrarea Academiei Populare Române; 

5. Decretul nr. 232 din 09 septembrie 1948 privind naţionalizarea unor 
întreprinderi de căi ferate particulare; 

6. Decretul nr. 266 din 25 septembrie 1948 privind organizarea 
Ministerului Învăţământului Public; 

7. Decretul nr. 302 din 03 noiembrie 1948 privind naţionalizarea 
instituţiilor sanitare particulare; 

8. Decretul nr. 303 din noiembrie 1948 privind naţionalizarea industriei 
cinematografice şi reglementarea comerţului cu produse cinematografice; 

9. Decretul nr. 74 din 25 februarie 1949 pentru desființarea Camerelor 
de comerț și industrie; 

10. Decretul nr. 83 din 02 martie 1949 pentru completarea Legii 
reformei agrare; 

11. Decretul nr. 134 din 02 aprilie 1949privind naţionalizarea unităţilor 
sanitare ca: farmaciile urbane, reşedinţe şi nereşedinţe de judeţ, centre 
importante muncitoreşti, laboratoare chimico-farmaceutice, drogherii 
medicinale, depozite de medicamente şi laboratoare de analize medicale; 

12. Decretul nr. 92 din 20 aprilie 1950 privind naţionalizarea unor 
imobile; 

13. Decretul nr. 11 din 27 iulie 1951 privind reglementarea situaţiei 
bunurilor supuse confiscării, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a 
unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor; 

14. Decretul nr. 224 din 12 decembrie 1951 privitor la urmărirea 
imobiliară pentru realizarea creanţelor Statului; 

15. Decretul nr. 142 din 28 iunie 1952 pentru declararea unor comune 
din raionul Snagov, regiunea București ca ,,stațiuni recreative muncitorești”; 



16. Decretul nr. 418 din 16 mai 1953 pentru naţionalizarea farmaciilor 
particulare; 

17. Decretul nr. 511 din 22 noiembrie 1955 pentru reglementarea 
situaţiei unor bunuri rechiziţionate; 

18. Decretul nr. 115 din 28 martie 1959 pentru lichidarea rămăşiţelor 
formelor de exploatare a omului de către om în agricultură, având ca scop 
ridicarea continuă a nivelului de trai şi al dezvoltării construcţiei socialiste; 

19. Decretul nr. 218 din 01 iulie 1960 pentru modificarea Decretului nr. 
167 din 21 aprilie 1958, privitor la prescripţia extinctivă; 

20. Decretul nr. 712 din 02 septembrie 1966 cu privire la bunurile ce se 
încadrează în prevederile art. III din Decretul nr. 218/1960 pentru 
modificarea Decretului nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă; 

21. Legea nr. 4 din 28 martie 1973 privind dezvoltarea construcţiei de 
locuinţe, vânzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea 
de case de odihnă proprietate personal; 

22. Legea nr. 58 din 01 noiembrie 1974 privind sistematizarea 
teritoriului şi a localităţilor urbane şi rurale; 

23. Legea nr. 59 din 29 octombrie 1974 cu privire la fondul funciar; 
24. Decretul nr. 223 din 06 decembrie 1974 privind reglementarea 

situaţiei unor bunuri. 
 

În România, fenomenul naţionalizării a avut ca deziderat revoluţia 
socialistă ce a constat în desfiinţarea relaţiilor de proprietate capitalistă, 
privată şi instaurarea relaţiilor de proprietate socialistă. Procesul a fost unul 
complex, prevăzut pe mai multe etape, ce au avut ca scop principal abolirea 
principiilor de economie capitalistă şi mărirea patrimoniului statului, în 
beneficiul „noii economii dirijate”.  

Din punct de vedere juridic, fenomenul naţionalizării a fost unul de 
impact, ce a dat naștere la o practică nouă în domeniul juridic, precum şi la 
concepte noi, precum „proprietatea poporului” sau „proprietate socială”, 
dreptul de proprietate privată devenind un drept rar uzitat sau acordat de către 
stat, spre exemplificare proprietarilor din mediul agricol care, dată fiind 
aplasarea bunurilor – imobile terenuri, nu se puteau asocia în cooperative. 

Considerăm că prin naţionalizare, dreptul de proprietate privată a suferit 
un regres, devenind din drept ocrotit de stat, garantat chiar, o excepţie care 
întărea regula impusă de legiuitor – statul este titularul pricipal al dreptului 
de proprietate pentru popor. 



Capitolul II 
 

RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR PRELUATE ABUZIV 
ÎN PERIOADA 1945 – 1989, ÎN RAPORT DE LEGISLAŢIA 
ADOPTATĂ DUPĂ CĂDEREA REGIMULUI COMUNIST 

 

2.1 Reconstituirea dreptului de proprietate în raport de dispozițiile 
Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar 

Restructurarea economiei naționale după căderea regimului comunist a 
determinat realizarea unor reforme structurale la nivelul economiei de piață 
dar și la nivelul valorilor sociale ce au fost restabilite prin Constituția 
României din anul 1991.  

Reforma în agricultură a făcut necesară adoptarea unor reglementări 
prin care s-a realizat reîmproprietărirea cu terenuri a foștilor proprietari sau a 
moștenitorilor acestora. Cadrul legal a fost reprezentat de adoptarea Legii nr. 
18/1991. 

Prin legea nr. 169/1997 care a modificat și completat Legea nr. 18/1991, 
limita de teren cu privire la care se putea cere reconstituirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor a fost marită de la 10 hectare, în 
echivalent arabil, la 50 de hectare.  

Cu toate acestea, a fost nevoie să se adopte legea nr. 218/1998 pentru 
punerea efectivă în practică a acestei din urmă prevederi. 

În doctrină s-a reținut că Legea nr.18/1991 a fondului funciar trebuia să 
fie o lege a reconstituirii dreptului de proprietate și nu o lege de 
împroprietărire.  

Tot prin Legea nr. 169/1997 care a modificat Legea nr. 18/1991, s-au 
adus modificări de substanță în raport de procedura reconstituirii dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole, în sensul că reconstituirea urma să se 
facă în două etape. S-a apreciat în acest sens, întrucât la data adoptării Legii 
nr. 169/1997 nu se putea stabili cu o certitudine care sunt suprafețele de teren 
disponibile și nici numărul persoanelor solicitante.  

 

 



2.2 Reglementarea situației juridice a imobilelor cu destinație de 
locuință în raport de dispozițiile Legii nr. 112/1995 

 Potrivit art. 1 din Legea nr. 112/1995, foştii proprietari - persoane fizice         
- ai imobilelor cu destinaţia de locuinţe, trecute ca atare în proprietatea 
statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945, cu titlu, şi care se 
aflau în posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 
1989, beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de prezenta lege.             

Potrivit acestui act normativ, s-au avut în vedere ca şi beneficiari ai 
acestor prevederi normative doar persoanele fizice, foşti proprietari şi doar 
pentru imobile cu destinaţia de locuinţe trecute în proprietatea statului după 
data de 06.03.1945. Sub acest aspect, se observă că persoanele juridice care 
aveau în patrimoniul lor bunuri înainte de apariţia legilor de naţionalizare, 
erau exceptate de la aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.  

Ce este de reţinut este faptul că actele normative de naţionalizare au 
conţinut, în general, texte dispozitive de trecere în proprietatea statului, ca şi 
activ patrimonial, a tuturor bunurilor imobile şi mobile, corporale şi 
incorporale, printre care terenuri şi clădiri, fără a specifica funcţionalitatea 
sau destinaţia lor.  

Recunoscând în mod constant caracterul abuziv al măsurilor luate de 
regimul totalitar în acest domeniu, atât guvernul cât şi legiuitorul au 
recunoscut că pe baza acestor măsuri s-au creat situaţii juridice noi, 
complexe, care desfiinţate fără prudenţă şi discernământ, ar fi putut duce la 
convulsii sociale, datorită intereselor diferite ale indivizilor şi grupurilor 
sociale implicate în noile raporturi juridice create pe baza unei legi sau 
măsuri abuzive neimputabile celor implicaţi în noile raporturi juridice.  

Măsurile abuzive ce au dăinuit o perioadă de peste 40 de ani au 
determinat  la acte reparatorii pe care le suportă societatea, în final, deşi 
generaţiile sale de astăzi, cât şi cele viitoare, nu pot fi culpabilizate de actele 
abuzive ale sistemului totalitar.  

Restituirea în natură limitată şi condiţionată este una din soluţiile 
adoptate de Legea nr. 112/1995.  

Foştii proprietari, persoane fizice sau moştenitorii acestora, erau 
persoane îndreptăţite la acordarea de despăgubiri pentru apartamentele 



nerestituite în natură şi pentru terenurile aferente sau pentru acordarea de 
despăgubiri, dacă ar fi optat pentru această variantă.  

Partea solicitantă, care nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege şi 
căreia i se respingea cererea de către Comisia Consiliului Local, avea dreptul 
de a apela la instanţa de judecată.  

Dovada dreptului de proprietate este greu de făcut, potrivit legislaţiei 
române, deoarece în unele cazuri acesta trebuie demonstrat până la origini, în 
doctina juridică facându-se aprecierea dovezii acestui drept real ca fiind o 
probatio diabolica. Dreptul de proprietate nu putea fi stabilit prin martori sau 
prezumţii, ci doar printr-un titlu de proprietate recunoscut de lege. Se acceptă 
că pot fi acte translative de proprietate – vânzare, schimb, donaţie etc., cât şi 
acte declarative, cum ar fi o hotărâre judecătorească de partaj, o acţiune în 
constatare ş.a. 

 
2.3 Reglementarea situației juridice a imobilelor preluate abuziv în 

perioada 06.03.1945 – 22.12.1989 în raport de dispozițiile Legii nr. 
10/2001 

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 
abuziv în perioada 06.03.1945 – 22.12.1989 a stabilit că imobilele preluate în 
mod abuziv de statul român se restituie în natură, sau în echivalent atunci 
când restituirea în natură nu este posibilă. 

Prin Decizia nr. 556/2005, Curtea Constituțională a României a hotărât 
că scopul legii nr. 10/2001 a fost reprezentat prin instituirea unor măsuri 
reparatorii pentru proprietarii ale căror imobile au fost preluate în mod 
abuziv, nu numai prin restituirea în natură a acestora, ci și prin stabilirea de 
măsuri reparatorii, prin echivalent. Compensarea cu alte bunuri sau servicii 
aproximativ egale ca valoare reprezentau măsurile reparatorii prin echivalent. 

          Legea prevedea şi o excepţie, în sensul că se puteau restitui şi 
imobilele rechiziţionate în baza Legii nr. 139/1940 şi care se aflau şi se află 
pe teritoriul actual al României.  
 

 2.3.1 Imobilele exceptate de la incidenţa Legii nr. 10/2001 

          Legea nr. 10/2001 stabileşte şi excepţii de la măsurile reparatorii în 
ceea ce priveşte persoana şi unele categorii de bunuri.  



          Astfel, sunt exceptate acele persoane care au primit deja despăgubiri 
potrivit acordurilor internaţionale încheiate de România privind 
reglementarea problemelor financiare în suspensie, enumerate în Anexa 1, 
parte integrantă a Legii reparatorii. 

Excepțiile care privesc bunul astfel cum este reglemenat de art. 8 din 
actul normativ, privesc: terenurile situate în extravilanul localităților la data 
preluării abuzive sau la data notificării; imobilele care au aparținut bisericilor, 
preluate de stat; imobilele care au aparținut comunităților și minorităților 
naționale, preluate de stat și imobilele care au aparținut patrimoniului 
sindicatelor, preluate de stat. 

2.3.2 Persoanele îndreptăţite la măsuri reparatorii conform Legii 
nr. 10/2001 

Conform legii nr. 10/2001, sunt îndreptăţite la măsuri reparatorii 
constând în restituire în natură sau, după caz, prin echivalent: persoanele 
fizice, proprietari ai imobilelor la data preluării în mod abuziv a acestora; 
persoanele fizice, asociaţi ai persoanei juridice care deţineau imobilele şi alte 
active în proprietate la data preluării acestora în mod abuziv; persoanele 
juridice, proprietari ai imobilelor preluate în mod abuziv de stat, de 
organizaţii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice după 1945; 
moştenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice îndreptăţite; 
persoanele îndreptăţite care nu au formulat cereri potrivit prevederilor Legii 
nr. 112/1995, precum şi cele ale căror cereri au fost respinse ori nu au fost 
soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi au dreptul de a 
formula o asemenea cerere în condiţiile prezentei legi. 

Legea de restituire a imobilelor naţionalizate recunoaşte dreptul la 
restituirea bunului preluat abuziv, însă condiţionează restituirea de dovedirea 
calităţii de proprietar la data deposedării. 

Persoanele care nu au formulat cerere de restituire în temeiul Legii nr. 
112/1995 şi care au rămas astfel în pasivitate, persoanele care au formulat 
cereri de restituire în temeiul Legii nr. 112/1995, dar care nu au fost 
soluţionate definitiv şi irevocabil până la data de 14 februarie 2001, precum 
şi persoanele ale căror cereri de restituire formulate în temeiul Legii nr. 
112/1995 au fost respinse, pot solicita restituirea, legiuitorul urmărind să 
înlăture posibilitatea unei discriminări între diferite categorii de foşti 
proprietari ai imobilelor naţionalizate.  
 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=6724
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=6724


2.4 Procedura de restituire 

Legea nr. 10/2001 a instituit două etape succesive, una administrativă ce 
este prealabilă şi obligatorie, urmată de o procedură judiciară eventuală şi 
subsidiară ce se exercită în cazul personelor nemulțumite de rezultatele 
obţinute în prima etapă.         

 Procedura administrativă care constituie prima etapă constă în 
notificarea directă, făcută de către persoana îndreptăţită, unităţii ce deţine 
imobilul preluat abuziv. Această procedură a avut ca deziderat rezolvarea 
rapidă şi fără cheltuieli a cererilor de restituire direct de către cei care deţin 
imobilele preluate la data intrării în vigoare a legii sau de către cei care sunt 
însărcinaţi să le rezolve, întrucât aceste imobile nu mai există ori au fost deja 
înstrăinate.   

Procedura judiciară este eventuală şi subsidiară, spre deosebire de 
procedura administrativă directă, care este obligatorie şi prealabilă oricărui 
control judiciar. Aceasta rezultă, în mod neîndoielnic atât din prevederile art. 
22 alin. 5 care reglementează, sub sancţiunea pierderii (stingerii) dreptului la 
restituirea în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv, 
obligativitatea notificării persoanei juridice deţinătoare, cât şi din prevederile 
art. 26 alin. 3 din Lege, referitoare la condiţiile şi termenele de sesizare a 
instanţei de judecată.  

Prin urmare, lipsa procedurii administrative sau, după caz, neatacarea în 
justiţie a dispoziţiei ori deciziei de respingere a cererii de restituire în 
termenul prevăzut de lege face imposibilă procedura judiciară, cererea de 
restituire în natură ori în pretenţii urmând a fi respinsă ca inadmisibilă sau ca 
nefondată, după caz, în funcţie de data formulării ei, înainte sau după 
expirarea termenului de notificare, iar contestaţia împotriva 
deciziei/dispoziţiei de respingere ca tardivă. 

 

2.5 Cauze ce au impus adoptarea unei noi legislaţii în materia 
restituirii imobilelor preluate abuziv 

 
Majoritatea hotărârilor pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului împotriva României au vizat cauze care au decurs din situația 
imobilelor naționalizate și expropriate în timpul regimului comunist și a 
retrocedării acestora după anul 1990.  

http://idrept.ro/00085905.htm


Acestea, au fost contrare art. 6 alin. (1) din Convenție, sub aspectul 
absenței unui proces echitabil, al negării dreptului de acces la justiție, precum 
și art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenție privind protecția 
proprietății.  

 
 

2.5.1 Hotărârea-Pilot pronunţată de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului în cauza Maria Atanasiu c. României 

Consiliul Europei este o organizaţie internaţională, interguvernamentală 
şi regională, ce funcţionează din anul 1949 şi reuneşte toate statele 
democratice ale Uniunii Europene precum şi alte state din Centrul și Estul 
Europei.  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului este o instanţă internaţională 
fondată în 1959 de Consiliul Europei, la 9 ani după adoptarea Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului.  

Procedura hotărârilor pilot a fost dezvoltată de către Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului ca instrument de soluţionare  a unui număr mare de speţe 
identice vizând aceleaşi probleme juridice. Hotărârile pilot au și rolul de a 
decongestiona activitatea instanţei afectată într-o mare proporţie de 
soluţionarea unor speţe similare. Astfel, la diverse intervale de timp, când 
instanţa observă că este însărcinată cu soluţionarea unor asemenea speţe, 
pronunţă hotărâri al căror raţionament este valabil dincolo de limitele unei 
anumite speţe, fiind cu aplicabilitate generală.  

Scopul final al unor asemenea hotărâri este acela de a ghida autorităţile 
naţionale în eliminarea unei probleme structurale regăsite de către instanţa 
internaţională în mai multe speţe.   

Principalul efect al urmării acestei proceduri este că pentru anumită 
perioadă de timp are loc o suspendare a soluţionării cauzelor ce urmeză a fi 
afectate de hotărârea pilot.  

De-a lungul timpului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 
mai multe hotărâri-pilot. Prin Hotărârea din 12 octombrie 2010, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România în cauza Maria 
Atanasiu și alții împotriva României. Motivul a fost încălcarea dispozițiilor 
art. 6 alin. 1 din Convenție de către instanțele românești privind pe 
reclamantele Maria Atanasiu și Ileana Iuliana Poenaru.  



De asemenea, Curtea a mai hotărât că s-a încălcat art. 1 din Protocolul 
nr. 1 la Convenție și a obligat Statul român să ia toate măsurile care să 
garanteze protecția efectivă a drepturilor încălcate, stabilind un termen de 18 
luni în care măsurile să fie puse în practică, calculat de la data rămânerii 
definitive a hotărârii. 

 
2.6 Retrocedarea proprietăților preluate abuziv în Europa Centrală 

și de Est  
 
Două au fost modelele principale urmate ca măsuri reparatorii în referire 

la abuzurile asupra proprietăților în perioada comunistă în Europa Centrală și 
de Est, respectiv: restituirii în natură și compensării. 

Modelul restituirii vizează reatribuirea în natură a proprietăților 
confiscate; excepțional, în situația în care acest model nu mai este posibil, 
guvernul oferă o formă de compensare. Aplicabilitatea acestui model aproape 
de forma sa de bază (reatribuirea în natură) a avut loc în fosta Cehoslovacie și 
îndeaproape în fosta Germanie de Est, unde a avut loc o combinație între 
restituire și compensare. 

Modelul compensării are în vedere restituirea efectivă, fizică a 
proprietăților doar într-un număr limitat de situații, în celelalte foștii 
proprietari urmând să primească o formă de compensare pentru pierderea 
proprietăților lor. Această formă poate fi în bani, acțiuni, vouchere sau titluri 
de stat. 

Polonia este în prezent singura țară din regiune, în afara României, care 
nu a soluționat problema restituirii proprietăților, deși volumul confiscărilor a 
fost destul de mic în comparație cu cel al țărilor învecinate. Industria a fost 
cea naționalizată cu precădere, mai puțin imobilele de locuit.         

Colectivizarea terenurilor agricole a fost abandonată în anul 1956 și nu 
a depășit 10 % din total. Circa 89000 proprietăți sunt estimate că au fost 
preluate abuziv în timpul războiului dar și după, cu o valoare a pieșei de 40 
miliarde de dolari. Propunerile legislative existente de-a lungulanilor nu au 
reușit să adune sprijinul politic necesar, singura modalitate prin care foștii 
proprietari și-au recuperat proprietățile a fost prin intermediul justiției.  

 
 



Capitolul III 
 

INTERESUL NAŢIONAL ÎN RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR 
PRELUATE ABUZIV DE CĂTRE STATUL ROMÂN. ASPECTE 

PRIVIND ORDINEA PUBLICĂ 
 

 

3.1 Restituirea proprietăţilor funciare  
 

Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, formulată în 
interiorul termenelor legale acordate de legiuitor. Solicitarea se depune la 
primăria localităţii sau, după caz, la primăriile localităţilor în a căror rază 
teritorială se află terenul pentru care urmează să fie reconstituit dreptul de 
proprietate, personal sau prin poştă, cu confirmare de primire.  

Comisiile locale de fond funciar preiau şi analizează cererile depuse, 
verifică în mod riguros îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă, solicitând 
în acest scop toate relaţiile şi datele necesare, stabilesc mărimea şi 
amplasamentul suprafeţei de teren pentru care se reconstituie dreptul de 
proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propun alte amplasamente şi 
consemnează în scris acceptul fostului proprietar sau al moştenitorilor 
acestuia pentru punerea în posesie pe alt amplasament când vechiul 
amplasament este atribuit în mod legal altor persoane, completează, în urma 
verificărilor efectuate, anexele la  regulament cu persoanele fizice şi juridice 
îndreptăţite, înaintează şi prezintă spre aprobare şi validare comisiei judeţene 
situaţiile definitive, împreună cu documentaţia necesară. 

În urma unei hotărâri de validare a propunerilor făcute, pronunţată de 
către Comisia judeţeană de fond funciar, comisiile locale vor proceda la 
punerea în posesie, prin delimitare în teren, iar persoanele îndreptăţite să 
primească terenul completează fişele de punere în posesie a acestora. De 
asemenea, comisiile locale sunt cele care, potrivit competenţelor ce le revin, 
înmânează titlurile de proprietate celor îndreptăţiţi. 

 

        3.2 Entităţi juridice 

   Cadrul instituţional şi organizatoric este bine conturat prin legislaţia 
existentă şi cuprinde următoarele instituţii publice cu personalitate juridică: 

 



 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) ca 
instituţie publică cu sediul în Bucureşti, subordonată Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, conform Ordonanței de Urgență a 
Guvernului României nr. 11/2014; 

Publicitatea imobiliară 
 

Prin publicitate în sens tehnico-juridic, se înțelege totalitatea 
modalităților prin care anumite acte, fapte sau alte operații juridice sunt 
aduse la cunoștința tuturor ori se îndeplinesc în locuri considerate publice, 
fără a fi necesară ca o condiție prezența publicului, în scopul satisfacerii 
unor interese publice sau private. 

Publicitatea imobiliară cuprinde un ansamblu de tehnici juridice având 
rolul de a ține evidența bunurilor immobile, de a da siguranță actelor juridice 
prin care se constituie, se transmit, se modifică sau se sting drepturile reale 
imobiliare, pentru a le face opozabile erga omnes. Ca și în țările europene, 
publicitatea imobiliară pe teritoriul țării noastre a apărut din nevoia firească 
de liniște și siguranță a proprietății imobiliare. 

Prin Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, 
activitatea de publicitate imobiliară a revenit în competența judecătoriilor, iar 
începând cu data de 01 ianuarie 2005, prin O.U.G. nr. 41/2004 pentru 
modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 
7/1996 aprobată cu modificări prin Legea nr. 499/2004, modificată și 
completată prin Legea nr. 247/2005, competența îndeplinirii activității de 
cadastru și publicitate imobiliară a fost atribuită Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară, constituită în acest scop, sub autoritatea 
Ministerului Internelor și Reformei Administrative, iar din anul 2014, în 
conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 11/2014, 
în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

Sistemul cărților funciare permite identificarea imobilului în cauză, iar 
părțile și terții interesați îi pot în orice moment cunoaște situația juridică și 
afla date precum proprietarul, sarcinile și ipotecile etc.  

Fiecare proprietate situată în intravilanul localităților se identifică 
potrivit nomenclaturii stradale, prevăzute la art. 247 lit. c) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, publicată pe pagina de internet a localității 
respective, de către primar, prin adresa acesteia, individualizată prin 
denumirea proprie a străzii și numărului poștal atribuit. 



Cadastrul  

Conceptul de activitate cadastrală poate fi definit ca acea operațiune 
realizată de organele statului prin intermediul specialiștilor prin care se 
delimitează cu exactitate în teritoriu zonele, localitățile, porțiuni din acestea 
și proprietățile imobiliare. 

În perioada 1990 – 1996 a funcționat Oficiul de Cadastru și Organizarea 
Teritoriului Agricol, în cadrul Ministerului Agriculturii, pentru ca anul 
următor să se transforme în Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și 
Cartografie, în conformitate cu Legea nr. 7/1996 a Legii cadastrului și 
publicității imobiliare, din subordinea Guvernului României. 

 
 Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) este 

înființată, organizată și funcționază în baza H.G. nr. 361/2005 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru 
Restituirea Proprietăților, fiind calificată ca organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică; 

 
 Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) s-a 

constituit în vederea acordării măsurilor reparatorii sub forma compensării 
prin puncte, potrivit art. 17 din 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 și 
funcționează în subordinea Cancelariei primului-ministru; 

 
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) este organul 

de specialitate al administrației publice central, care are rolul de a elabora, 
implementa și monitoriza politicile și strategiile în domeniile agriculturii, 
gestiunii durabile a pădurilor și dezvoltării spațiului rural, de a asigura 
modernizarea și dezvoltarea activităților sectoriale și de a garanta 
transparența și eficiența în utilizarea fondurilor alocate; 

 
 ,,Fondul Proprietatea”  
,,Fondul Proprietatea” este o societate pe acţiuni care funcţionează ca o 

societate de investiţii de tip închis pe durată nelimitată, încorporată în 
România, listată la Bursa de Valori Bucureşti începând cu ianuarie 2011. 
Denumirea societăţii este Societatea Comercială ,,Fondul Proprietatea” S.A. 

 
 



 Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (U.N.N.P.R.), 

organizație profesională a notarilor publici la nivel național, cu personalitate 
juridică, fără scop patrimonial, înființată în temeiul Legii notarilor publici și 
activității notariale nr. 36/1995, gestionează activitatea de notar public în 
România, care are statutul unei funcții autonome. 

Scopul activității notariale este definit de art. 1 din Legea notarilor 
publici și a activității notariale nr. 36/1995: ,,Activitatea notarială asigură 
persoanelor fizice și juridice constatarea raporturilor juridice civile sau 
comerciale nelitigioase, precum și exercițiul drepturilor și ocrotirea 
intereselor, în conformitate cu legea”. 

 Ordinul Geodezilor din România funcționează conform Legii nr. 
16/2007, ca o organizație profesională, cu personalitate juridică, de interes 
public, autonomă și independentă. Prin acesta, sunt ocrotite interesele 
profesiei de geodez. 

Ordinul acordă dreptul de semnătură geodezilor, ceea ce atrage 
înscrierea acestora în Registrul Naţional al Geodezilor. 

În realizarea lucrărilor de specialitate pe care le întocmește, geodezul 
poartă întreaga responsabilitate față de beneficiar și de autoritățile publice, 
fiind în esență un serviciu de interes public. 

 
3.3 Aspecte legate de interesul naţional ca parte a Strategiei 

Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă  
 

Interesul naţional este un concept larg ce reuneşte totalitatea idealurilor 
şi obiectivelor economice, militare, culturale, politice şi sociale dintr-un stat, 
noțiunea fiind asociată cu abordarea realistă a relaţiilor internaţionale. 

Interesele se exprimă prin valori, care se traduc apoi în obiective 
palpabile care trebuie să fie îndeplinite. 

Guvernul promovează și susține activitatea de cercetare-dezvoltare de 
interes național, sens în care emite reglementări pentru dezvoltarea durabilă a 
României, în vederea creşterii bunăstării şi calităţii vieţii, dar şi a îmbogăţirii 
patrimoniului naţional şi internaţional al cunoaşterii. 

Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă reprezintă ,,un proiect 
comun al Guvernului României, prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării 
Durabile  (M.M.D.D.)  şi  al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 



(P.N.U.D.) prin  Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, proiect ce este 
realizat în deplin acord cu obligaţiile asumate de România, în calitate de stat 
membru al Uniunii Europene, conform obiectivelor convenite la nivel 
comunitar”. 

Dezvoltarea durabilă înseamnă rezolvarea problemelor sociale astfel 
încât interesele generale să fie protejate în armonie cu interesul particular, 
fără apariţia unor probleme sociale, economice, politice, juridice şi nu numai.  

 

3.4 Restituirea proprietăţilor preluate abuziv în perioada 1945 – 
1989 în raport de ordinea publică 

3.4.1 Definirea noţiunii de „ordine publică” 

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, ediția a II-a 
(revăzută și adăugită), 2009, prin noţiunea de „ordine”, înţelegem ca sens 
primordial ideea de dispoziţie, succesiune regulată cu caracter spaţial, 
temporal, logic, moral, estetic; organizare, înşiruire, rând, rânduire, 
orânduială.  

Prin „ordine publică”, acelaşi dicţionar reţine ca definiţie ordine 
politică, economică şi socială dintr-un stat, care se asigură printr-un ansamblu 
de norme şi măsuri deosebite de la o orânduire socială la alta şi se traduce 
prin funcţionarea normală a aparatului de stat, menţinerea liniştii cetăţenilor 
şi respectarea drepturilor acestora.    

Ordinea publică a mai fost definită după unii autori și în raport de 
,,siguranța națională”, ce este definită în Legea nr. 51/1991. 

Asigurarea ordinii și siguranței publice a reprezentat și reprezintă o 
prioritate permanentă a societății românești, realizată prin structurile 
specializate ale statului. 

Ordinea publică românească, parte componentă a securităţii naţionale şi 
a ordinii publice europene este o stare de fapt din domeniile juridic, social, 
economic, politic, proiecţie a ordinii de drept în organizarea şi desfăşurarea  
activităţii publice de stat şi reflectă modul de respectare a normelor de 
conduită cuprinse în legislaţie, a regulilor, precum şi a proprietăţii publice şi 
private.  



3.5 Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice 

Menținerea ordinii publice reprezintă totalitatea măsurilor şi acţiunilor 
întreprinse pentru prevenirea tulburărilor sau a altor manifestări cu violenţă în 
scopul evitării forţei.     

Elementul de specificitate în menţinerea ordinii publice îl constituie 
prevenirea, sens în care culegerea şi valorificarea informaţiilor este elementul 
primordial, alături de acţiunile privind asigurarea ordinii pe timpul 
întrunirilor, manifestaţiilor, competițiilor de diferite forme.  

Coordonarea, îndrumarea, evaluarea și controlul activităților specifice 
Poliției Române pentru menținerea ordinii publice pe teritoriul României este 
apanajul Direcției de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al 
Poliției Române.  

Asigurarea ordinii publice cuprinde un ansamblu de măsuri, activităţi şi 
acţiuni specifice adoptate şi desfăşurate de către organismele specializate ale 
administraţiei de stat, în scopul respectării normelor de conduită civică 
prevăzute în legi şi alte acte normative, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 
precum şi a celor de protecţie a proprietăţii publice şi private.  

         Restabilirea ordinii publice reprezintă totalitatea măsurilor legale, 
preponderent represive, bazate pe forţa de constrângere, inclusiv pe forţa 
fizică şi a armelor de foc, aplicate de organele cu atribuţii legale pentru 
readucerea situaţiei create prin încălcarea gravă a ordinii publice, 
generatoare de pericol, pentru siguranţa statului, a cetăţenilor, a 
proprietăţii publice şi private, la starea de normalitate. 
   

3.6 Impactul fenomenului criminal privind retrocedările 
proprietăţilor preluate în mod abuziv de regimul comunist asupra 
ordinii publice   

Practica inconsecventă a instanţelor de judecată, precum şi modalităţile 
legale greoaie pe care persoanele îndreptăţile le au la dispoziţie în vederea 
obţinerii despăgubirilor reprezintă prin ele însele aspecte ce aduc atingere 
ordinii publice, mai precis echilibrului firesc ce ar trebui să existe într-un stat 
de drept.  

Privite în ansamblu, pe parcursul procesului de soluţionare a cererilor de 
retrocedare, apar situaţii în care reprezentanţi ai statului – funcţionari, 
magistraţi – nu aplică în mod corect legislaţia în vigoare, fie pentru că 



atribuţiile lor permit interpretarea legii conform propriilor convingeri, fie 
pentru că respectivii reprezentanţi ai statului adoptă o conduită abuzivă, 
contrară legii, urmărind satisfacerea unor interese proprii ori ale altor 
persoane.  

Astfel, de notorietate au fost și încă nu s-au stins cazurile de corupţie la 
nivelul conducerii şi componenţilor Comisiei Centrale de Despăgubiri (de la 
acel moment) de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.  

În concret, pericolul social potenţial se apreciază în raport cu 
comportamentul inculpaţilor, reacţia opiniei publice, rezonanţa faptelor 
comise, precum şi, în cazul unora dintre inculpaţi, ţinându-se seama de 
funcţiile avute de aceştia la data săvârşirii faptelor.  

Pericolul pentru ordinea publică îşi găseşte expresia şi prin starea de 
nelinişte, de sentimentul de insecuritate în rândul societăţii generată de faptul 
că persoane bănuite de săvârşirea unor infracţiuni de o gravitate deosebită 
sunt cercetate şi judecate în stare de libertate.  

         Ca specialist, în activitatea desfășurată am constatat că magistrații cu 
care am lucrat, care au preluat dosarele de urmărire penală pe care le-am 
instrumentat, atunci când s-a impus luarea de măsuri preventive privative ori 
restrictive de libertate față de cei în cauză, de fiecare dată au arătat în detaliu 
în ce constă ,,pericolul social concret pentru ordinea publică’’, motivând la 
modul profesionist activitatea infracțională desfășurată și nelimitându-se       
la a reproduce în motivare textul de lege, ceea ce nu poate decât să mă 
bucure, învățând din limbajul acestora, cu fiecare caz primind aprecieri din 
partea șefilor ierarhici, dar și o încredere deosebită din partea celor de mai 
sus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolul IV 
 

PRINCIPALELE INFRACŢIUNI COMISE ÎN LEGĂTURĂ                
CU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR PRELUATE ABUZIV. 

PARTICULARITĂŢI ŞI MODURI DE OPERARE 
 

Fenomenul restituirii proprietăților preluate abuziv a dus, în România, la 
derapaje frecvente de la normele legale în vigoare, producând efecte în sfera 
relațiilor care protejează interesele generale ale societății.   

Fără îndoială, cele mai grave cazuri, din punct de vedere al 
consecințelor, sunt cele care vizează sfera ilicitului penal, implicând fapte de 
corupție și de serviciu.  

În cadrul fenomenului supus cercetării, spețele care implică săvârșirea 
de infracțiuni sunt comise de cele mai multe ori în cadrul unor rețele de 
persoane complexe, formate din membri cu atribuții bine determinate, fiind 
foarte rare  situațiile în care o persoană, acționând doar pentru interesul său, 
să poată obține beneficii ilegale ut singuli.  

Rețelele se formează pe baza unor relații ierarhice sau personale, care 
permit membrilor să controleze anumite teritorii sau sfere de activitate, să 
obțină venituri ilicite semnificative, având consecințe asupra bugetului de stat 
și, indirect, asupra intereselor persoanelor îndrituite la obținerea de 
compensații ca urmare a legilor de restituire a proprietăților preluate abuziv.  

Cele mai des întâlnite infracțiuni săvârșite de membrii grupurilor  
infracționale în legătură cu retrocedările sunt cele de abuz în serviciu, luare și 
dare de mită, traficul de influență și cumpărarea de influență. Ca infracțiuni 
mijloc, mai rar întâlnite se regăsesc și infracțiunile de fals. 

În cadrul fenomenului supus cercetării, modul de comitere a acestor 
infracțiuni prezintă particularități și caracter de repetabilitate, iar consecințe 
sunt deosebit de grave.  

4.1 Aspecte privind principalele tipuri de infracţiuni comise în 
legătură cu retrocedările imobilelor preluate abuziv  

În acest subcapitol am analizat succint infracțiunile de abuz în serviciu, 
luare de mită, dare de mită, trafic de influență și cumpărare de influență, din 
punctde vedere al elementelor constitutive. 



4.2 Particularităţi şi moduri de comitere a infracţiunilor în cadrul 
Autorităţii Naţionale de Restituire a Proprietăţilor  

 

În acest subcapitol am avut în vedere de la început prezumţia de 
nevinovăţie care trebuie să fie respectată atât înaintea procesului, cât şi după 
o achitare, astfel încât aceasta să garanteze drepturi efective şi concrete, nu 
teoretice şi iluzorii. 

Am prezentat mai întâi modurile de sesizare a organelor de urmărire 
penală, apoi modalitățile concrete de săvârșire a faptelor. 

În cadrul modurilor de sesizare, am identificat chiar sesizarea făcută de 
către A.N.R.P. a procurorilor D.N.A. cu privire la rapoarte de evaluare a unor 
imobile ce nu au respectat cerințele Standardelor Internaționale de Evaluare, 
ce au avut ca urmare emiterea de decizii de către Comisia Centrală pentru 
Stabilirea Despăgubirilor, dar și denunțuri ale unor inculpați în alte cauze 
penale, care au arătat cum au cumpărat drepturi litigioase de la anumite 
persoane care au parcurs în prealabil procedura de judecată și ale căror dosare 
au fost apoi rapid avizate de persoane cu funcții de conducere din cadrul 
A.N.R.P., în schimbul unor mari sume de bani și pentru care în prezent se 
află în faza de judecată pentru  săvârșirea unor infracțiuni de corupție, abuz în 
serviciu, luare și dare de mită.  

Au existat situații în care persane cu funcții de conducere din cadrul 
A.N.R.P. au pretins procent din totalul acțiunilor ce urmau a fi obținute în 
baza titlurilor de conversie obținute, în schimbul sprijinului acordat pentru 
soluționarea favorabilă și cu celeritate a dosarelor. 

În cadrul modalităților concrete de săvârșire a faptelor, prima concluzie 
trasă a fost aceea că au fost soluționate dosare de fond funciar preferențial și 
nu în ordine cronologică potrivit numărului de înregistrare al acestora la 
Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor. Astfel, 
multe dosare au fost considerate „cazuri speciale”, iar majoritatea dintre 
acestea au fost soluţionate în favoarea cesionarilor de drepturi litigioase.  

A doua concluzie trasă a fost aceea că plata efectivă a despăgubirilor de 
către A.N.R.P. s-a efectuat cu precădere către aceleași societăți de 
evaluare/evaluatori – persoane fizice autorizate. 

 



4.3 Ghid orientativ privind activitățile de cercetare penală ce se 
desfășoară în dosarele având ca obiect infracțiuni în retrocedări ale 
proprietăților funciare 

În contextul evoluției relațiilor economice și sociale, în perioada de 
după 1989, generată de libera circulație a valorilor patrimoniale și a bunurilor 
de larg consum, de natura proprietăților mobiliare și imobiliare, procedeele și 
modurile de operare utilizate de persoanele dornice de o îmbogățire rapidă, în 
detrimentul altor persoane vulnerabile, au cunoscut o mare amploare și o 
rapidă diversificare, având consecințe dintre cele mai grave față de 
persoanele oneste și față de societate, în ansamblul ei. 

Corespunzător metodelor ilegale utilizate, reprezentanții autorităților 
chemate să cerceteze faptele de natură penală săvârșite în domeniu și să 
identifice autorii, trebuie să găsească cele mai bune metode de soluționare a 
cauzelor instrumentate, de recuperare a prejudiciilor și restabilirea situației 
anterioare. 
 

I. Activități preliminare: 
Studierea cadrului legislativ privind retrocedările imobiliare, respectiv: 

Legea nr. 18/1991; Legea nr. 112/1995; Legea nr. 10/2001; 
Verificarea competenței este primul lucru pe care trebuie să îl facă 

organele judiciare înainte de a proceda la efectuarea oricăror activități; 
Entitățile specializate în instrumentarea unor asemenea dosare, sunt 

Direcția Națională Anticorupție (D.N.A.) și Direcția de Investigare a 
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.), ambele 
din cadrul Ministerului Public. 

II. Activități de documentare: 
-identificarea făptuitorilor; a grupurilor, mediilor infracționale, de risc; 
-stabilirea cercurilor de suspecți, a legăturilor dintre aceștia; 
-obținerea de date privind situația operativă din zona de competență a 

organului de urmărire penală; 
-cunoașterea persoanelor pretabile la săvârșirea de infracțiuni în cazul 

retrocedărilor proprietăților funciare; 
-studierea cazurilor semnalate referitoare la aceste fapte, a albumelor 

foto, evidențe de la primării, cadastru, baze de date, mass-media etc.; 
-identificarea persoanelor care și-au schimbat rapid modul de trai prin 

efectuarea de cheltuieli nejustificat de mari, achiziția de imobile și vehicule 



de lux, care joacă sume mari de bani în cazinouri și la jocuri de noroc 
acreditate, în contrast cu situația acestora anterioară; 

-stabilirea și identificarea cercurilor de prieteni în care sunt observate 
aceste categorii de persoane, a obiceiurilor și a activităților cotidiene; 

-stabilirea atragerii în cercurile acestora a persoanelor din cadrul 
autorităților publice, instituțiilor publice care prin funcțiile publice îndeplinite 
decid: punerea în posesie cu terenuri, emiterea de titluri de proprietate, 
obținerea unor bunuri revendicate, hotărăsc îndeplinirea condițiilor pentru 
restabilirea dreptului de proprietate; înaintează actele întocmite spre validare; 
hotărăsc validarea anexei nr. 37 recunoscând un drept de proprietate, 
modifică situația juridică a unor terenuri, prin trecerea lor din extravilan în 
intravilan, pentru a putea face obiect al Legii nr. 10/2001; hotărăsc 
dezafectarea unor categorii de terenuri; care fac parte din comisiile și 
subcomisiile de aplicare a legii fondului funciar; întocmesc, actualizează și 
exploatează datele privind evidența imobilelor situate pe teritoriul 
administrativ de referință; atestă că reconstituirea dreptului de proprietate se 
face pe vechiul amplasament; atestă cunoașterea situației din teren; 
interpretează documentele invocate la reconstituirea dreptului de proprietate, 
etc.; 

-verificarea declarării și controlul averilor persoanelor prezentate 
anterior, care dețin o funcție de conducere, de la directori inclusiv, în sus, în 
cadrul regiilor autonome, companiilor naționale, societăților naționale, etc., în 
condițiile Legii nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii 
demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu 
funcții de conducere;  

-verificarea respectării de către aceste persoane a obligației de declarare, 
în termen legal, a oricărei donații directe sau indirecte primite în legătură cu 
exercitarea funcțiilor sau atribuțiilor lor, conform Legii nr. 115/1996;  

-stabilirea accesului la informații clasificate de către cei autorizați și 
respectarea legislației în domeniu privind manipularea și circuitul acestor 
documente, pentru a se stabili dacă au fost diseminate fără drept către terți ce 
nu dețin certificat sau autorizație de acces la nivelul și categoria respectivă, și 
prin a căror dezvăluire s-a creat un avantaj de ordin patrimonial unor 
categorii de persoane interesate în domeniu; 
 

Stabilirea modurilor de operare: 
-falsificarea unor documente ce servesc la dovedirea stării civile și a 

identității persoanei, urmată de folosirea acestora la săvârșirea de infracțiuni 
prin prezentarea în fața notarilor publici unde pretind că sunt o anumită 



persoană și își înstrăinează un teren sau imobil unei terțe persoane, de regulă 
tot din grup, care la rândul ei îl vinde unei alte persoane, de preferat cetățean 
străin, sau vârstnic, persoană ușor de manipulat, credulă, pentru o sumă de 
bani sub prețul mediu al pieței, apoi împărțirea banilor obținuți între membrii 
grupului și continuarea acestor activități; 

-coruperea în această filieră a unor notari publici din cei mai slabi 
profesional, fără experiență, aflați la început de drum, ori prea în vârstă, care, 
în schimbul unor sume infime de bani, acceptă să nu-și îndeplinească 
atribuțiile de serviciu, atestând ca adevărate fapte mincinoase și autentificând 
documentele astfel emise, ori care nu solicită extrase de carte funciară 
anterior autentificării documentelor la care sunt ținuți a le autentifica 
(certificate de calitate de moștenitor, redactare de contracte de vânzare-
cumpărare pentru bunuri retrocedate, cunoscând modul lor ilicit de dobândire 
etc.); 

-identificarea terenurilor și a imobilelor supuse aproprierii fără drept de 
autorii faptelor prevăzute de legea penală; 

-stabilirea persoanelor care dețin, au în grijă aceste terenuri ori imobile, 
a ocupației acestora, a obiceiurilor avute; a frecvenței cu care revin la aceste 
bunuri; 

-coruperea unor funcționari din cadrul O.C.P.I., care caută în arhivă 
dosarele pentru respectivele terenuri ori imobile și le pun la dispoziție 
membrilor grupului infracțional pentru o scurtă perioadă de timp, în schimbul 
unor sume mici de bani, aceștia fotocopiază întreg dosarul, își însușesc fără 
drept contractul de vânzare-cumpărare existent prin care respectivul 
proprietar a intrat în posesia bunului său și nu îl mai depun la dosar, remit 
funcționarului dosarul incomplet; pe baza fotocopiei cărții de identitate a 
cumpărătorului bunului, membrii grupului identifică și atrag în grup o 
persoană cu trăsături fiziologice asemănătoare, căreia, cu complicitatea altor 
membri îi procură un act fals de identitate, cu datele de stare civilă ale 
respectivei persoane, care sunt învățate de cel interesat și apoi se folosește de 
document în fața notarului, unde pretinde că este acea persoană și realizează 
acte de vânzare, arendare, etc. a bunului în cauză, semnând pentru acea 
persoană;  

-vânzarea ,,în alb” a unor terenuri și imobile, pentru a crea o aparență de 
înstrăinare a bunurilor, între membrii grupului infracțional, ori între un 
membru și o rudă a membrilor, care, în eventualitatea unor cercetări, pretind 
că au fost cumpărători de bună credință, iar notarul public unde s-au întocmit 
actele de vânzare-cumpărare  nu a cunoscut că în fața sa a fost o altă 



persoană, neavând dubii cu privire la persoana care s-a prezentat drept 
vânzător și semnat de înstrăinare; 

-folosirea ,,suveicii” prin interpuși, ori societăți administrate în fapt tot 
de persoane din rândul membrilor grupului, care intervin și vând ori cumpără 
respectivele terenuri, le ,,spală” prin autentificarea actului de dezmembrare în 
mai multe loturi, într-un timp relativ scurt de la data obținerii lor fără drept, 
pentru a se pierde urma adevărătului proprietar și pentru a îngreuna 
activitatea de anchetă a procurorilor, de multe ori acestea având declarate la 
Oficiul Național Registrul Comerțului domicilii la adrese unde nu au locuit 
sau nu locuiesc și nici nu sunt cunoscute în localitate de alte persoane, fiind 
foarte greu de găsit; de obicei se acționează după luna martie a fiecărui an, 
deoarece până atunci are loc plata cu reducere a impozitului pe teren și 
locuință la circumscripția financiară de la locul unde este situat bunul și 
pentru care există deschis un dosar de rol, dată până la care marea majoritate 
a proprietarilor își plătesc obligația fiscală, apoi membrii grupului 
infracțional realizează activitățile enumerate anterior, fără ca proprietarul să 
știe că a fost deposedat de bunului său; 

-în realizarea aceluiași mod de operare mai pot fi folosiți de membrii 
grupului chiar persoane care dețin respectivele bunuri, dar sunt internate în 
azile de bătrâni, datorită vârstei înaintate, ori sunt bolnave și nu au 
moștenitori ori rude, care sunt luate și obligate ori determinate prin 
promisiuni mincinoase să își vândă proprietățile unor persoane din grup; ori 
cazurile notorii, când după ce respectivele persoane, oameni ai străzii, ori fără 
adăpost semnau documente la notar, erau omorâte și îngropate pentru a nu 
mai fi niciodată găsite și audiate de organele de urmărire penală; 

-stabilirea circuitului fictiv al documentelor pentru aproprierea fără 
drept a unor imobile și terenuri, în defavoarea proprietarilor de drept ori a 
moștenitorilor acestora; 

-întocmirea unor documente falsificate, de care se folosesc ulterior 
membrii grupului, de exemplu: redactarea în fals a propunerilor de validare a 
dreptului de proprietate prin omisiunea inserării datelor reale referitoare la 
situația juridică a loturilor revendicate și cea a terenurilor propuse spre 
atribuire; acreditarea ideii că reconstituirea dreptului de proprietate se face pe 
vechile amplasamente; emiterea în fals de documente în numele unor 
instituții că nu dețin documente cu privire la dreptul de proprietate al statului 
român asupra terenurilor vizate și își retrage dreptul de revendicare, prin 
falsuri, repunerea în termenul legal de a contesta hotărârile emise de 
Comisiile locale invocând faptul că moștenitorii nu au primit răspuns privind 
modul de soluționare a cererilor depuse etc. ; 



-dezvăluirea unor informații clasificate terților, fără de care nu ar fi 
reușit să penetreze locurile și mediile de interes pentru membrii grupului; 

-atragerea unor evaluatori agreați și care efectuează în mod constant 
evaluări asupra terenurilor și proprietăților în dosarele de retrocedări când 
sunt solicitați, prin orice formă, pentru ca la nevoie să apeleze la serviciile 
acestora pentru a-și duce la îndeplinire activitățile infracționale; 

-prospectarea pieței imobiliare în vederea identificării cazurilor în care 
proprietari ori moștenitori de drepturi ai unor astfel de bunuri și le vând; 

-intervenția pe lângă membrii comisiilor județene și/sau locale de 
aplicare a Legii nr. 18/1991, a Legii nr. 10/2001, secretari și membri ai 
acestor comisii și subcomisii, pe lângă primari de la primăriile unde sunt 
situate proprietățile interesate de cei în cauză, președinți de Consilii județene, 
secretari generali din cadrul Prefecturilor județene; directori din Oficiile de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară, directori ai Direcțiilor de Control al 
Regimului Silvic și Cinegetig din cadrul Gărzilor Forestiere județene; șefi 
serviciu din Serviciile Cadastru Date Urbane, directori din Direcțiile 
Administrației Publice, Direcțiile Patrimoniu, Direcțiile pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală, Direcțiile Tehnice Investiții, Direcțiilor Silvice, șefi ai 
sucursalelor județene ai Administrației Domeniilor Statului, reprezentanți ai 
Asociațiilor Naționale a Proprietarilor de Pământuri, Păduri; șefi ai Birourilor 
Registru Agricol de la primăriile municipale; șefi ai Birourilor Evidență 
Activități Agrare; consilieri juridici, mandatari, șefi servicii ai Direcțiilor 
județene Arhivele Naționale (prin falsificarea și introducerea în fondul 
arhivistic al Direcției județene a Arhivelor Naționale a unor înscrisuri, gen 
copie contract de vânzare-cumpărare și eliberarea de copii certificate după 
acesta ulterior); comisari-șefi ai Gărzilor județene de Mediu; societăți ce se 
ocupă cu off-sfore-uri; societăți care se asociază cu off-shore-uri; directori ai 
Institutului pentru Cercetare, Dezvoltare și Protecția Plantelor; directori ai 
Direcțiilor Evidență Imobiliară și Cadastrală din cadrul primăriilor din 
municipii, reședință de județ; directori ai Direcțiilor Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului; directori ai Direcțiilor Juridic, Contencios și Legislație din 
cadrul primăriilor din municipiile reședință de județ etc. 

-nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea dreptului de 
proprietate ce reglementează modul de constituire și funcționare a comisiilor, 
astfel cum prevede H.G. nr. 890/2005, art. 1- 8, în sensul că desemnarea 
membrilor a fost făcută formal; 

-redactarea în fals a propunerilor de validare a dreptului de proprietate 
prin omisiunea inserării datelor reale referitoare la situația juridică a loturilor 
revendicate și cea a terenurilor propuse spre atribuire, în sensul că ar fi avut 



clarificată situația juridică și ar fi fost identificate pe baza unor expertize, în 
fapt fiind niște simple documentații topografice, din care au acreditat ideea că 
reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente; 

-inexistența la dosarul pentru stabilirea dreptului de proprietate a 
înscrisurilor ce dovedesc faptul că ar fi persoana îndreptățită, că antecesorul 
său a deținut un titlu pe acel teren, suprafața de teren și că deținea terenul la 
momentul exproprierii; 

-semnarea fără drept a Anexei nr. 37 de către un funcționar, altul decât 
cel din cadrul comisiei de aplicare a Legii nr. 18/1991, urmată de semnarea 
de către primarul localității și de secretar și înaintarea ei Comisiei Județene 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată, de la nivelul Instituției 
Prefectului, spre validare; 

-punerea efectivă în posesie, fără drept, după ce a fost emisă hotărârea 
de validare, cu concursul unor primari din localitățile respective și ai unor 
șefi din Direcțiile Silvice, prejudiciind astfel statul român și aducând foloase 
necuvenite membrilor grupului infracțional; 

-neintentarea acțiunilor de constatare a nulității absolute, conform art. 
III din Legea nr. 169/27.10.1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
18/1991; 

-nerecurarea sentințelor judecătorești de reprezentanții celor două 
comisii (locale și județene); 

-eludarea tarifelor aprobate pentru plata taxelor notariale privind 
tranzacțiile imobiliare; 

-fuziunea dintre membrii grupului infracțional și diferiți agenți 
imobiliari, în vederea pregătirii săvârșirii de infracțiuni etc. 

De precizat că cei care constituie aceste grupuri infracționale, oferă 
bani, bunuri, avantaje patrimoniale funcționarilor din cadrul 
autorităților/instituțiilor deținătoare a proprietăților, pentru influențarea 
deciziilor acestora, prin instigare și complicitate la săvârșirea de către aceste 
persoane a infracțiunilor de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave 
în unele cazuri, în formă continuată, recurgerea la fals intelectual, apoi la 
asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, prin traficarea influenței reale 
asupra lor.  

Aceștia odată intrați în rândul grupului săvârșesc infracțiuni de corupție 
sau de complicitate ori instigare la acestea, de spălare a banilor, dare de mită 
etc.  

 



III. Activități de cercetare propriu-zisă: 
În cadrul activităților de cercetare propriu-zisă, este necesar să fie 

cunoscut modul de sesizare al faptei ce formează obiectul cauzei penale, 
respectiv: plângere, denunț, sesizare din oficiu. Atunci când punerea în 
mișcare a acțiunii penale se face cu autorizarea organului prevăzut de lege, 
aceasta nu poate avea loc în lipsă. Se mai poate de asemenea recurge la 
constatarea infracțiunii flagrante în cazul infracțiunilor ce au ca obiect 
retrocedări ale proprietăților funciare. 

În cazul plângerilor, acestea se înaintează Parchetelor de pe lângă 
Curțile de Apel, procurorilor, care își verifică competența, iar în caz afirmativ 
administrează probe și desfășoară activitățile prevăzute de Codul de 
procedură penală.  

Pot exista situații în care aceștia constată existența și a altor infracțiuni 
față de cele inițiale, când procedează la extinderea urmăririi penale, cu privire 
la noi fapte și/sau noi făptuitori. 

În cazul denunțurilor se desfășoară mai întâi documentarea aspectelor 
sesizate, ținând cont și de cele enumerate anterior. 

În cazul sesizărilor din oficiu, se subînțelege că deja a fost realizată 
această activitate de documentare în amănunt, putându-se trece la etapele 
următoare. 

Se va proceda la începerea urmăririi penale cu privire la faptă, 
binecunoscută drept ,,iup in-rem”, potrivit art. 305 alin. 1 Cod procedură 
penală, în situația în care actul de sesizare îndeplinește condițiile prevăzute 
de lege și nu există vreunul dintre cazurile care împiedică exercitarea acțiunii 
penale. Actul prin care se dispune se numește ordonanță. Are loc audierea 
persoanei vătămate, părții civile, părții responsabile civilmente, potrivit art. 
111 – 113 Cod procedură penală. 

Când în cauză rezultă indicii rezonabile că o anumită persoană a săvârșit 
fapta pentru care s-a început urmărirea penală, procurorul dispune efectuarea 
în continuare a urmăririi penale față de aceasta (in personam), care devine 
suspect, potrivit art. 305 alin. 4 Cod procedură penală. 

Înainte de prima sa audiere în calitate de suspect, persoanei în cauză i se 
aduce la cunoștință această calitate, drepturile și obligațiile, printr-un            
proces-verbal, potrivit art. 307 Cod procedură penală. 

Audierea se realizează potrivit dispozițiilor art. 107 – 110 Cod 
procedură penală. 



Când procurorul constată fapte noi, date cu privire la participarea unor 
alte persoane sau împrejurări care pot duce la schimbarea încadrării juridice a 
faptei, dispune extinderea urmăririi penale ori schimbarea încadrării 
juridice. Suspectul față de care s-a dispus extinderea pentru noi fapte, va fi 
încunoștiințat printr-un proces-verbal.  

Atunci când extinderea s-a realizat cu privire la mai multe persoane, 
procurorul trebuie să le aducă acestora la cunoștință. 

Audierea martorilor este deosebit de importantă și se realizează ținând 
cont de prevederile art. 114 – 124 Cod procedură penală. Și martorului i se 
aduce la cunoștință calitatea, drepturile și obligațiile, printr-un proces-verbal, 
potrivit art. 120 Cod procedură penală. 

Există unele situații mai rare în dosare penale când sunt suspiciuni 
rezonabile că viața, libertatea, integritatea corporală a martorului ori a 
membrilor acestuia de familie ar putea fi puse în pericol pentru datele 
furnizate organelor judiciare, și se acordă acestuia statutul de martor 
amenințat, potrivit art. 125 Cod procedură penală, dispunându-se una ori mai 
multe dintre măsurile de protecție prevăzute la art. 126 – 127 Cod procedură 
penală. Procurorul dispune acordarea acestui statut de martor amenințat și 
aplicarea măsurilor de protecție, prin ordonanță motivată, care se păstrează în 
condiții de confidențialitate, în cursul urmăririi penale, iar în cursul judecății 
instanța. 

Audierea martorului amenințat se realizează potrivit art. 129 Cod 
procedură penală. 

Pot exista în dosare și persoane care au primit statutul de martor 
vulnerabil, potrivit art. 130 Cod procedură penală, ale căror măsuri de 
protecție li se aplică în mod corespunzător celor de la martorul amenințat. 

Persoanele audiate pot fi confruntate cu privire la unele fapte și 
împrejurări date anterior care se contrazic, potrivit art. 131 Cod procedură 
penală, sens în care se întocmește un proces-verbal. 

Identificarea persoanelor și a bunurilor se dispune în scopul clarificării 
împrejurărilor cauzei, cu respectarea prevederilor art. 132 – 137 Cod 
procedură penală. Actul prin care se dispune se numește ordonanță. 
Activitățile se materializează prin întocmirea de procese-verbale. 
           Pot exista și alte identificări, art. 136 Cod procedură penală, respectiv 
identificarea vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepției 
senzoriale. Ele se dispun și efectuează tot cu respectarea procedurii de la 
identificarea persoanelor și a bunurilor.  



          Folosirea de metode speciale de supraveghere sau cercetare, potrivit 
art. 138 Cod procedură penală, respectiv: interceptarea comunicațiilor; 
supravegherea video, audio, prin fotografiere; localizarea sau urmărirea 
prin mijloace tehnice; obținerea datelor privind tranzacțiile financiare; 
reținerea unor trimiteri poștale; folosirea investigatorilor sub acoperire și a 
colaboratorilor; livrarea supravegheată, obținerea de date generate sau 
prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, ori 
furnizorii de servicii de asemenea comunicații destinate publicului. 

Supravegherea tehnică, prevăzută la art. 139 în Codul de procedură 
penală se dispune de către judecătorul de drepturi și libertăți, la cererea 
procurorului, în cazul săvârșirii unor infracțiuni, dintre care specific 
domeniului de față se numără infracțiuni contra securității naționale, spălare a 
banilor, contra patrimoniului, șantaj, evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor 
de corupție, etc. . 

Supravegherea tehnică se poate dispune pe o durată de cel mult 30 de 
zile. Cererea trebuie să fie întemeiată și să cuprindă o serie de mențiuni, 
enumerate în cuprinsul art. 140 alin. 2 Cod procedură penală. Dacă este 
admisă, judecătorul dispune prin încheiere emiterea de îndată a mandatului de 
supraveghere tehnică.  

Efectuarea de percheziții. Acestea pot fi: domiciliare, corporale, 
informatice sau a unor vehicule. 

 Percheziția domiciliară se poate dispune în situația în care există o 
suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, iar aceasta ar 
duce la descoperirea și strângerea probelor cu privire la această infracțiune, la 
conservarea urmelor infracțiunii sau la prinderea suspectului ori inculpatului, 
potrivit art. 157 Cod procedură penală. 

În cursul urmăririi penale, poate fi dispusă la cererea procurorului, de 
judecătorul de drepturi și libertăți.  

În cursul judecății, din oficiu ori la cererea procurorului, instanța de 
judecată poate dispune efectuarea unei percheziții. Se efectuează de procuror 
sau de organul de cercetare penală, pe baza mandatului de percheziție, 
potrivit art. 159 Cod procedură penală. 

Se materializează prin proces-verbal de efectuare a percheziției 
domiciliare, potrivit art. 161 Cod procedură penală. 

Percheziția informatică este un procedeu de cercetare, descoperire, 
identificare și strângere a probelor stocate într-un sistem informatic ori suport 
de stocare a datelor informatice. Este reglementat expres în art. 168 Cod 



procedură penală. Percheziția informatică se poate dispune la cererea 
procurorului, atunci când este necesară cercetarea unui sistem informatic sau 
a unui suport de stocare a datelor informatice pentru descoperirea și 
strângerea probelor. Astfel, procurorul înaintează cererea împreună cu 
dosarul cauzei judecătorului de drepturi și libertăți, pentru a dispune prin 
încheiere asupra admiterii/neadmiterii acesteia. Se materializează prin 
proces-verbal de efectuare a percheziției informatice, potrivit art. 168 alin. 13 
Cod procedură penală. 

Predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice  
Organul de urmărire penală sau instanța de judecată poate dispune 

persoanei fizice sau juridice în posesia căreia se află un obiect ori un înscris 
ce poate servi ca mijloc de probă în respectiva cauză penală să le prezinte și 
să le predea, sub luare de dovadă, când există o suspiciune rezonabilă cu 
privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni. Este reglementată această 
activitate în cuprinsul art. 170 Cod procedură penală. Actul prin care se 
dispune predarea acestora se numește ordonanță dacă a fost emisă de către 
organul de urmărire penală și încheiere dacă a fost dată de către instanța de 
judecată. 

Ridicarea silită de obiecte și înscrisuri 
Se dispune ridicarea silită de obiecte și/sau înscrisuri în toate situațiile 

în care acestea nu sunt predate de bunăvoie, prin ordonanță de către organul 
de urmărire penală și prin încheiere de către instanța de judecată. Sediul 
materiei este art. 171 Cod procedură penală.  
 

Dispunerea efectuării expertizei sau a constatării 
Efectuarea unei expertize se dispune atunci când pentru constatarea, 

clarificarea sau evaluarea unor fapte ori împrejurări ce prezintă importanță 
pentru aflarea adevărului în cauză este necesară și opinia unui expert. 

Actul prin care se dispune se numește ordonanță motivată, dacă se 
efectuează de către organul de urmărire penală și încheiere motivată dacă se 
dispune de către instanță. Expertiza poate fi efectuată de experți oficiali din 
laboratoare sau instituții de specialitate ori de experți independenți autorizați 
din țară sau din străinătate, în condițiile legii. Exemplificăm aici: Institutul 
Național de Expertize Criminalistice București (I.N.E.C.) din cadrul 
Ministerului Justiției; Institutul Național de Criminalistică din cadrul 
Inspectoratului General al Poliției Române al Ministerului Afacerilor Interne.  

Obligatoriu se vor indica faptele sau împrejurările pe care expertul 
trebuie să le constate, să le clarifice și să le evalueze, obiectivele la care 



trebuie să răspundă, termenul în care trebuie efectuată expertiza, precum și 
instituția ori experții desemnați. 

Important de precizat este faptul că la efectuarea expertizei pot participa 
experți independenți autorizați, numiți la solicitarea părților sau subiecților 
procesuali principali, denumiți în limbajul lucrătorilor în domeniu ,,experți 
parte”. 

Organul de urmărire penală poate dispune prin ordonanță efectuarea 
unei constatări atunci când există pericol de dispariție a unor mijloace de 
probă sau de schimbare a unor situații de fapt, potrivit art. 172 alin. 9 Cod 
procedură penală. Constatarea este efectuată de către un specialist care 
funcționează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora, potrivit art. 
172 alin. 10 Cod procedură penală. Pot exista situații când după finalizarea 
raportului de constatare, organul judiciar apreciază că este necesară opinia 
unui expert ori când concluziile raportului de constatare sunt contestate, 
situație în care se dispune efectuarea unei expertize.  

Se poate dispune efectuarea unui raport de constatare tehnico-științifică 
în domeniul dactiloscopiei, numit expertiză grafoscopică sau grafologică, 
realizat de experți criminaliști. Astfel, se pot analiza anumite mențiuni gen 
scris, semnătură, din cuprinsul unor înscrisuri, ce stau la baza restituirii unor 
imobile  (terenuri și clădiri).  

De rezultatul acestor rapoarte de expertiză grafologice depinde în cea 
mai mare parte desființarea titlurilor de proprietate emise abuziv, inclusiv 
procesele-verbale de punere în posesie, anularea unor contracte de vânzare-
cumpărare autentificate la notari vizând terenurile cu privire la care s-a 
reconstituit dreptul de proprietate, confiscarea unor sume de bani echivalente 
cu prețul obținut din vânzarea terenurilor în cauză etc. 

Am spus în cea mai mare parte, deoarece aceasta este un mijloc de 
probă, dar trebuie coroborat cu alte probe și mijloace de probă. Oricum, 
importanța și utilitatea expertizei este de necontestat, iar erorile ce pot apărea 
în acest domeniu tind către zero. 

Expertul este numit prin ordonanța organului de urmărire penală sau 
prin încheierea instanței. 

După efectuarea expertizei, constatările, clarificările, evaluările și opinia 
expertului sunt consemnate într-un raport, potrivit art. 178 alin. 1 Cod 
procedură penală. 
 



Pot exista situații mai rare când organul de urmărire penală sau instanța 
constată faptul că expertiza nu este completă, sens în care dispune efectuarea 
unui supliment de expertiză de către același expert, iar atunci când nu este 
posibilă desemnarea aceluiași expert, se dispune efectuarea unei alte 
expertize de către un alt expert, art. 180 Cod procedură penală. 

Efectuarea unei noi expertize se poate dispune de organul de urmărire 
penală ori instanța de judecată atunci când concluziile raportului de expertiză 
sunt neclare sau contradictorii, ori între conținut și concluzii există 
contradicții, potrivit art. 181 Cod procedură penală.  

Specific domeniului temei se pot dispune o serie de evaluări și expertize 
efectuate de către evaluatori specializați în evaluarea proprietăților imobiliare 
(E.P.I.), atestați de Asociația Națională a Evaluatorilor din România 
(A.N.E.V.A.R.). Evaluările sunt reglementate prin O.G. nr. 24/2011 și cerute 
de Codul Fiscal și reprezintă valori de referință pentru calculul impozitelor. 

Astfel, se pot dispune: expertize tehnice imobiliare; expertize 
topocadastrale (în cazul terenurilor retrocedate); expertize tehnice judiciare 
de evaluare a proprietăților imobiliare. 

În cazul dispunerii de expertize de evaluare a proprietăților imobiliare, 
obiectul îl reprezintă în majoritatea situațiilor calcularea valorii terenului (cu 
sau fără vegetație forestieră). 

Există însă și expertize ce pot fi dispuse în specializarea 
industrializarea lemnului, iar dintre obiective, precizăm: stabilirea cantității 
materialului lemnos deja exploatat de la momentul punerii în posesie de pe 
suprafața respectivă de teren; stabilirea esențelor materialului lemnos 
respectiv; evaluarea de piață a cantității respective de material lemnos; 
stabilirea necesității de reîmpădurire a suprafeței exploatate și stabilirea 
contravalorii lucrărilor etc. 
 

Evaluarea proprietăților imobiliare se realizează prin expertize tehnice 
judiciare sau extrajudiciare, materializate în rapoarte de evaluare sau 
rapoarte de expertize ce pot fi prezentate în instanță în diferite scopuri, gen: 
expropriere, împrumuturi bancare, vânzare-cumpărare, credit ipotecar, 
impozitare, fuziuni, lichidare judiciară, asigurare, etc. 

Prin evaluare a proprietății imobiliare se înțelege orice fel de evaluare 
care are ca obiect al evaluării o proprietate imobiliară sau una din 
componentele acesteia (teren sau construcții).  În raportul de evaluare trebuie 
să se definească și prezinte analiza celei mai bune utilizări (C.M.B.U.) a 



proprietății subiect. Valoarea terenului trebuie considerată folosind termeni 
de o foarte bună utilizare. Tehnicile de evaluare folosesc cei trei parametri: 
comparație directă, comparație prin venit și comparație prin cost. Cea mai 
aproape de adevăr este cea directă, care este și cea mai des utilizată. 

În cursul urmăririi penale, când procurorul constată că există probe din 
care rezultă că o persoană a săvârșit o infracțiune și nu există niciunul dintre 
cazurile de împiedicare de la art. 16 alin. 1 Cod procedură penală, dispune 
prin ordonanță punerea în mișcare a acțiunii penale. Este momentul când 
persoana suspectului devine inculpat. Acestuia i se va comunica noua sa 
calitate, drepturile și obligațiile aferente, încheindu-se un proces-verbal în 
acest sens. Dacă se consideră necesar, se poate audia inculpatul de către 
procuror. 

Când procurorul constată că au fost respectate toate dispozițiile legale 
ce garantează aflarea adevărului, urmărirea penală este completă și probele 
sunt administrate legal și sunt necesare, emite rechizitoriu, potrivit art. 327 
lit. a Cod procedură penală, care reprezintă actul de sesizare legală a instanței 
de judecată și înaintează dosarul cauzei respective.   

Pot exista frecvent situații când procurorul dispune trimiterea în 
judecată a inculpatului prin rechizitoriu, împreună cu propunerea de luare, 
menținere, revocare sau de înlocuire a unei măsuri preventive ori a unei 
măsuri asiguratorii. 

Măsurile preventive ce se pot dispune sunt: reținerea, controlul judiciar, 
controlul judiciar pe cauțiune, arestul la domiciliu, arestarea preventivă, 
potrivit art. 202 alin. 4 Cod procedură penală. Procurorul dispune asupra 
măsurilor preventive prin ordonanță motivată. În cursul judecății, instanța se 
pronunță asupra măsurilor preventive prin încheiere motivată.  

În situația în care în dosarele penale sunt implicați senatori și/sau 
deputați și procurorul urmează să dispună luarea vreunei măsuri preventive, 
este obligat să solicite prin ministrul justiției încuviințarea reținerii și arestării 
preventive a senatorului/deputatului respectiv, în temeiul art. 72 alin. 2 din 
Costituția României, ale art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaților și senatorilor. 

Măsurile asigurătorii se pot dispune atât de procuror, în cursul urmăririi 
penale, cât și de judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, 



din oficiu sau la cererea procurorului. Ele constau în indisponibilizarea unor 
bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, 
pentru a garanta executarea pedepsei amenzii, în vederea confiscării speciale 
sau extinse, în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune și pentru 
garantarea executării cheltuielilor judiciare, la cererea părții civile, când 
persoana vătămată este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu sau cu 
capacitate de exercițiu restrânsă, potrivit art. 249 Cod procedură penală. 

Specific în cazul infracțiunilor la retrocedări ale proprietăților funciare 
se dispune luarea măsurii asigurătorie a sechestrului, în vederea confiscării 
speciale asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpaților din aceste 
dosare penale, asupra depozitelor bancare constituite prin înființarea popririi, 
confiscarea sumelor de bani echivalente cu prețul obșinut din vânzarea 
terenurilor în cauză etc. 

Restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunilor de către instanța 
de judecată în cursul judecății, atunci când schimbarea acelei situații a 
rezultat din săvârșirea respectivelor fapte penale, iar aceasta este posibilă. 

Părți civile în aceste dosare sunt de obicei Statul Român prin Ministerul 
Finanțelor Publice și Regia Națională a Pădurilor ,,Romsilva”. 
 

 
IV. Activități conexe: 

 
Organizarea de briefinguri pentru a generaliza cazurile și spețele 

întâlnite și soluționate; emiterea unor comunicate de presă; simpozioane; 
reuniuni ale unor grupuri de lucru cu participarea celor direct implicați în 
fenomenul de combatere a acestor infracțiuni; mese rotunde cu invitarea unor 
specialiști din domeniu, a reprezentanților unor O.N.G. –uri, gen Asociația 
pentru implementarea Democrației etc., pentru promovarea valorilor, 
întărirea instituțiilor și realizarea obiectivului propus. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Concluzii şi propuneri de lege ferenda  
 
Dreptul de proprietate ca drept fundamental de origine incontestabilă 

apare ca fiind un drept foarte strâns legat de viaţa omului, de bunăstarea 
individului şi de bunăstarea societăţii. Proprietatea a fost şi rămâne prilej de 
bucurie, dar şi de conflict, aceasta explicând în fond multe reuşite şi nereuşite 
ale societăţii.  

Dreptul de proprietate trebuie văzut astăzi în raport de noile realități 
sociale și juridice în contextul integrării depline a României în Uniunea 
Europeană, ca țară civilizată care apără interesele generale ale societății și ale 
persoanelor particulare conform principiilor de drept recunoscute și unanim 
acceptate de țările în care democrația are o tradiție de sute de ani. 

Lucrarea de față a avut ca deziderat realizarea unor măsuri concrete prin 
care fenomenul retrocedărilor proprietăților funciare să fie în deplin acord cu 
legislația europeană și românească prin ocrotirea ordinii publice urmând trei 
direcții generale: principiul respectării proprietăţii; privarea de proprietate nu 
se poate face decât în anumite condiţii şi recunoaşterea dreptului autorităților 
din România în  reglementarea utilizării bunurilor de către proprietar în 
conformitate cu interesul social.  

S-a avut în vedere ideea de utilitate socială asupra regimului proprietăţii 
private în raport de jurisprudența Curții de Justiţie a Comunităţii Europene, 
care consideră că: drepturile fundamentale, în special dreptul de proprietate, 
nu apar ca prerogative absolute, ci trebuie să fie luate în considerare prin 
raportare la funcţia lor în societate. Urmează că restricţiile răspund 
obiectivelor interesului general şi nu constituie, cu privire la scopul urmărit, o 
intervenţie exagerată şi intolerabilă care ar aduce atingere însăşi substanţei 
dreptului garantat. 

Nu în ultimul rând, analiza fenomenului retrocedărilor proprietăților 
funciare  a ținut cont de legislația internă din această materie, când statul, sub 
pretextul unor necesităţi sociale, prin diferite acte normative, a impus şi 
impune o serie de limite dreptului de proprietate.               

Cu cât proprietatea va fi obligată să suporte presiunea mai multor 
restricţii, cu atât societatea va fi supusă regresului social.  

Legea nr.18/1991 a fondului funciar trebuia să fie o lege a reconstituirii 
dreptului de proprietate și nu o lege de împroprietărire.   



De-a lungul timpului, împroprietărirea unor persoane cu teren s-a făcut 
pe baza unor merite personale și în niciun caz pe seama celor îndreptățiți, 
care au fost deposedați abuziv. Situația inechitabilă dintre beneficiarii legii s-
a creat din prisma faptului că împroprietărirea unor categorii de persoane s-a 
făcut pe seama celor care aveau dreptul la reconstituirea dreptului de 
proprietate preluat abuziv. 

Apreciez că pentru preîntâmpinarea eventualelor litigii, reconstituirea 
dreptului de proprietate trebuia făcută doar pe vechile amplasamente.  

O altă problemă ce a generat numeroase practici neunitare la nivelul 
justiției românești a fost reprezentată de posibilitatea reconstituirii dreptului 
de proprietate asupra terenurilor, care fac parte din domeniul public al 
statului. Neformularea clară a textului de lege a dus la interpretări diferite a 
actelor normative.  

Legea nr. 10/2001 a instituit principiul restituirii în natură, stabilind 
preeminenţa acestui principiu şi subsecvent, în cazul în care restituirea în 
natură nu este posibilă, se vor stabili măsuri reparatorii, în echivalent. Legea 
a instituit noţiuni ambigue, care au dat naştere la multiple interpretări asupra 
sintagmei ,,restituirea nu este posibilă”, noţiune ce are caracter complex, 
incluzând atât situaţiile în care bunul nu mai există fizic, cât şi situaţiile în 
care bunul a fost înstrăinat.  

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, apărută după ce România a fost 
condamnată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, se dorește a fi 
un act normativ ce se află în deplină concordanță cu textele constituției din 
România și în spiritul legislației europene.  

Se impune modificarea dispozițiilor Legii nr. 165/2013 în sensul că: 

1. Plata despăgubirilor în echivalent, pentru imobilele care nu se pot 
restitui în natură se va face pentru o valoare de 60 % din cuantumul stabilit 
potrivit Grilei Notarilor Publici, în situația în care persoana îndreptățiță 
optează pentru plata imediat ce dosarul a fost soluționat de Comisia Centrală 
pentru Stabilirea Despăgubirilor; 

2. Plata despăgubirilor în echivalent, pentru imobilele care nu se pot 
restitui în natură se va face în cuantum integral cu valoarea bunului preluat 



abuziv, potrivit Grilei Notarilor Publici în situația în care persoana 
îndreptățiță optează pentru plata eșalonată a sumei pe un termen de 10 ani, 
termen ce curge de la data soluționării dosarului de Comisia Centrală pentru 
Stabilirea Despăgubirilor (se urmărește apărarea interesului general al 
societății prin neafectarea semnificativă a bugetului de stat în deplină 
concordanță cu practica C.E.D.O.); 

3. Modificarea parțială a art. 4 din Legea 165/2013, în sensul că obiect 
al legii nu pot face cauzele pendinte pe rolul instanțelor din România, întrucât 
s-ar  aduce atingere principiului neretroactivității legii civile; 

4. Modificarea parțială a art. 4 din Legea 165/2013, în sensul că obiect 
al legii nu pot face cauzele suspendate aflate pe rolul Curții Europene a 
Drepturilor Omului, întrucât s-ar aduce atingere principiului autorității de 
lucru judecat.  

Limitarea fenomenului criminalităţii din materia retrocedărilor trebuie 
să pornească de la înţelegerea fenomenului în raport de mărimea acestuia, a 
consecinţelor produse, a persoanelor implicate şi a identificării factorilor de 
risc. Infracţiunile ce se produc cu preponderență au legătură cu serviciul, 
fiind vorba de infraţiuni de abuz în serviciu, dare şi luare de mită. 

Infracționalitatea este un fenomen în esență social, ce se compune din 
totalitatea infracțiunilor înfăptuite într‐un timp şi într‐un spațiu determinat și 
din păcate, fenomenul a dobândit amploare în România, întrucât au fost 
premise specifice dezvoltării unui asememea mediu.  

Lupta împotriva acestui fenomen are caracter multidisciplinar și trebuie 
să vizeze aspecte penale, politice, sociale şi morale, iar adoptarea unor măsuri 
de prevenire a criminalităţii din acest domeniu va avea un  impact mai 
puternic, întrucât este de notorietate faptul axiomic că este mai uşor de 
prevenit decât de combătut.  

Apreciez că fenomenul grav este unul care atinge marea corupţie din 
România, nu numai în raport de prejudiciile produse, dar şi din prisma 
faptului că acesta se manifestă la toate nivelurile structurii societăţii, afectând 
grav sfera politicului, executivului, justiţiei, economiei etc. Opinia societății 
reclamă o stare de temere generală şi nereparată deocamdată în condiţiile în 
care corectitudinea şi credibilitatea funcţionarilor din organismele statului a 
fost iremediabil afectată de acţiunile unor persoane care trebuiau să se bucure 
de înaltă probitate profesională.  



Modificarea legislației penale, conștientizarea amplorii fenomenului, 
dar și explicarea cauzelor și efectului unor politici ce trebuie adoptate, 
constituie o metodă ofensivă destinată prevenirii corupţiei prin reducerea 
oportunităţilor de comitere a faptelor de acest gen şi oprirea evoluţiei, extrem 
de riscante, spre forme mai grave, prin care persoane sau grupuri de persoane, 
entităţi publice sau private ar putea influenţa procesele de guvernare şi de 
adoptare a legislaţiei în scopul protejării unor interese particulare, proprii, 
fără a ține cont de interesele generale ale societății.  

Opinez că obiectivul general al prevenirii faptelor ce au caracter penal 
în domeniul retrocedărilor trebuie să îl constituie reducerea criminalităţii sau, 
cel puţin, limitarea progresiei sale. 

Direcții de acțiune: 
1. Crearea unui cadru normativ adecvat ce presupune elaborarea unei 

legislaţii interne corespunzătoare, în deplin acord cu legislația europeană 
pertinentă în materia respectării dreptului la un proces echitabil și a dreptului 
de proprietate; 

2. Crearea echilibrului puterilor în stat şi asigurarea independenţei lor; 
3.  Asigurarea transparenţei în activitatea politică; 
4.  Reforma în administrație; 
5. Reducerea oportunităţilor organizaţiilor criminale de a se infiltra în 

cadrul Autorității Naționale de Restituire a Proprietăților; 
6.  Luarea unor măsuri de responsabilizare şi disciplinare; 
7. Crearea unor structuri specializate în lupta contra corupţiei şi 

specializarea persoanelor care fac parte din aceste organisme pentru a 
eficientiza identificarea rapidă a faptelor și a persoanelor vinovate; 

 
8. Exercitarea unui control riguros la A.N.R.P., dublat de transparenţa 

actelor decizionale fundamenetate obiectiv, ar facilita prevenirea şi controlul 
corupţiei; 

9.  Cooperarea instituţiilor statului cu societatea civilă; 

10. Încurajarea activităţii de cercetare a fenomenului corupţiei la nivel 
de retrocedare are o importanţă deosebită întrucât analizarea atentă a acesteia 
poate conduce la cunoaşterea cauzelor şi condiţiilor care îl determină şi îl 
favorizează la elaborarea unor strategii de prevenire şi control eficiente; 

11. Limitarea situaţiilor criminogene prin întărirea măsurilor legislative 
de pedepsire a fenomenului corupției; 
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