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privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit 
dispoziţiilor Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat 
la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea 
de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a 
aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, 
semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 
privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, 
în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la 
un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 
24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, 
Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona 
de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru 
modificarea şi completarea  Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii 
nr. 393/2006 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10 din  
27 februarie 2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit 
dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
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Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la  
7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri 
sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul 
Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între 
România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, 
precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, 
Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule 
de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat 
la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul 
Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în 
zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii  
nr. 393/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 
28 februarie 2013, cu următoarele modificări şi completări: 

 
 
1. La articolul I, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, 

alineatele (21) - (23) cu următorul cuprins: 
„(21) În dosarele de plată complete, constituite ca urmare a aplicării 

prevederilor Legii nr. 9/1998, plata despăgubirilor se efectuează în ordinea 
cronologică a emiterii ordinelor de către Şeful Cancelariei Primului-ministru 
în temeiul Legii nr. 9/1998, respectiv a deciziilor de plată emise de către 
vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care 
coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii  
nr. 393/2006. 

(22) În dosarele de plată complete, constituite ca urmare a aplicării 
prevederilor Legii nr. 290/2003, plata despăgubirilor se efectuează în ordinea 
cronologică a emiterii hotărârilor de către comisiile judeţene/a municipiului 
Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. 

(23) Dosarele de despăgubire constituite în baza prevederilor Legii 
nr. 9/1998 sunt analizate de către Direcţia pentru aplicarea tratatelor 
internaţionale, în vederea emiterii deciziei de plată sau de invalidare, în 
ordinea cronologică a înregistrării acestora în registrul special deschis.” 

 
 
2. La articolul I, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
„(3) Prin titlu de plată se înţelege hotărârea comisiei judeţene sau a 

municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 şi Legii  
nr. 393/2006, ordinul emis de către Şeful Cancelariei Primului-ministru în 
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temeiul Legii nr. 9/1998, respectiv decizia de plată emisă de către 
vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care 
coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii  
nr. 393/2006.” 

 
 
3. După articolul II se introduce un nou articol, articolul II1, cu 

următorul cuprins: 
„Art. II1. – (1) Autoritatea Naţională pentru Restituirea 

Proprietăţilor, prin structura proprie cu atribuţii de control verifică activitatea 
desfăşurată de către comisiile judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru 
aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi a Legii nr. 393/2006. 

(2) În cazul constatării unor deficienţe sau nereguli, Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor poate dispune: 

a) suspendarea temporară a activităţii în vederea identificării 
cauzelor care au condus la apariţia acestor deficienţe sau nereguli; 

b) măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate; 
c) sesizarea altor organe cu atribuţii de control, precum şi a 

organelor de cercetare penală, în cazul în care aspectele constatate sunt de 
competenţa acestora.” 

 
 
4. La articolul III, înaintea punctului 1 se introduce un nou 

punct, cu următorul cuprins: 
„- La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
«(2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi cetăţenii români, 

moştenitori legali sau testamentari ai foştilor proprietari dacă au, la data 
intrării în vigoare a legii, cetăţenia română. Dovada calităţii de moştenitor se 
face prin certificatul de moştenitor, prin certificatul de calitate de moştenitor 
sau prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care se atestă 
calitatea sa de moştenitor.»” 

 
 
5. La articolul III punctul 2, alineatul (1) al articolului 8 va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 8. – (1) Compensaţiile acordate cetăţenilor români îndreptăţiţi 

se suportă din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această 
destinaţie, iar plăţile către persoanele fizice se asigură de către Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.” 
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6. La articolul IV, după punctul 2 se introduce un nou punct, 
punctul 21, cu următorul cuprins: 

„21. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, 
alineatul (21), cu următorul cuprins: 

«(21) Comisia municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii  
nr. 290/2003 analizează oportunitatea soluţionării cererii sau, după caz, 
transmiterea acesteia spre competentă soluţionare, către comisia pentru 
aplicarea Legii nr. 290/2003 constituită în cadrul prefecturii judeţului în care 
domiciliază depunătorul cererii.»” 

 
 
Art. II. – (1) Cererile depuse până la data de 1 mai 2007 şi aflate în 

curs de soluţionare la comisiile constituite în cadrul prefecturii, la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, se soluţionează pe baza actelor  doveditoare 
certificate de autorităţile competente, care pot fi completate cu declaraţii de 
martori,  autentificate.  

(2) Se instituie un termen de decădere în procedura administrativă, 
de 90 de zile, în care persoanele ce se consideră îndreptăţite pot completa cu 
înscrisuri dosarele depuse la comisiile abilitate potrivit legii. Termenul de 
decădere curge de la data la care persoanei i se comunică, în scris, care sunt 
documentele necesare soluţionării cererii. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată. 

 
 

 PREŞEDINTELE  
CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI 

 

Valeriu  Ştefan  Zgonea George Crin Laurenţiu Antonescu 
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