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Nr.
crt.
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Textul propunerii legislative
Propunerea legislativă privind regimul juridic
al patrimoniului sindical din România

Amendamente
Propunere legislativă privind regimul juridic
al imobilelor care au aparţinut
organizaţiilor sindicale din România
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ
Corect.

2

Capitolul I Dispoziţii generale

3

Art. 1 (1) Prezenta lege reglementează
regimul juridic al unor imobile care au
aparţinut patrimoniului sindical din
România şi procedura de dobândire a
dreptului de proprietate asupra acestora.

Art. 1 - (1) Prezenta lege reglementează
regimul juridic al imobilelor care au
aparţinut organizaţiilor sindicale din
România şi procedura de redobândire a
dreptului de proprietate asupra acestora.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

1

Motivare
Plecând de la observaţia
făcută la pct. 3 din Avizul
Consiliului Legislativ,
precum că sintagma
“imobile care au
aparţinut patrimoniului
sindical” este insuficient
de precisă, deoarece nu
este circumstanţiata
noţiunea de patrimoniu,
am modificat atât titlul
legii, care devine “Lege
privind regimul juridic al
imobilelor care au
aparţinut organizaţiilor
sindicale din România”.

Discutabilă. Din
punct de vedere
juridic, nu poţi REdobândi ceva ce
mai înainte nu ai
dobândit, respectiv
nu ai avut.
Pot apărea

probleme serioase
la Curtea
Constituţională (nu
că altfel ar fi exclus
să apară probleme
la Curtea
Constituţională,
dar e mai bine să
fie mai puţine,
decât mai multe).
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(2) În scopul dobândirii dreptului de
proprietate şi al preluării imobilelor care fac
obiectul prezentei legi, confederaţiile
naţionale sindicale reprezentative vor
constitui Uniunea Naţională pentru Preluarea
Patrimoniului Sindical „U.N.P.P.S.",
denumită în continuare „Uniunea", în
condiţiile şi potrivit procedurii reglementate
prin prezenta lege.

(2) În scopul redobândirii dreptului de
proprietate şi al preluării imobilelor care fac
obiectul prezentei legi, confederaţiile
sindicale reprezentative la nivel naţional
constituie Uniunea Naţională pentru
Preluarea Patrimoniului Sindical
„U.N.P.P.S.”, denumită în continuare
„Uniunea”, în condiţiile şi potrivit procedurii
reglementate prin prezenta lege.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

Art. 2 În înţelesul prezentei legi, expresiile şi
termenii de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) imobile care au aparţinut organizaţiilor
sindicale legal constituite - imobile care au
fost în proprietatea Confederaţiei Generale a
Muncii, Consiliului General al Sindicatelor,
Uniunii Generale a Sindicatelor din România,
inclusiv imobilele prevăzute în Decretul
nr.358/20.08.1949 al Ministerului Muncii şi
Prevederilor Sociale;

Art. 2.- În înţelesul prezentei legi, expresiile
şi termenii de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a)
imobile care au aparţinut organizaţiilor
sindicale – imobile care au fost în
proprietatea Confederaţiei Generale a Muncii,
Consiliului Central al Sindicatelor, Uniunii
Generale a Sindicatelor din România, inclusiv
imobilele prevăzute în Decretul
nr.358/20.08.1949 al Ministerului Muncii şi
Prevederilor Sociale;
2

Pentru conformitate cu
terminologia utilizată în
legătură cu confederaţiile
sindicale reprezentative.

Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ
b) Uniunea Naţională pentru Preluarea
Patrimoniului Sindical „ U.N.P.P.S." persoana juridică înfiinţată în temeiul
prezentei legi în scopul preluării în
proprietate a imobilelor care au aparţinut
organizaţiilor sindicale legal constituite din
România;

b) Uniunea Naţională pentru Preluarea
Patrimoniului Sindical „ U.N.P.P.S." persoana juridică înfiinţată în temeiul
prezentei legi în scopul preluării în
proprietate a imobilelor care au aparţinut
organizaţiilor sindicale din România;

c) confederaţii sindicale reprezentative confederaţiile sindicale care îndeplinesc
condiţiile stabilite prin prevederile art. 17
alin.(l) lit. a) din Legea nr.130/1996 privind
contractul colectiv de muncă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

c)
confederaţii sindicale reprezentative la
nivel naţional - confederaţiile sindicale care
îndeplinesc condiţiile stabilite prin
prevederile art.17 alin.(1) lit. a) din Legea
nr.130/1996 privind contractul colectiv de
muncă, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ
\
d) decizie definitivă – decizie a Comisiei,
care nu a fost contestată în termenul prevăzut
de lege sau care, deşi contestată, a fost
menţinută prin respingerea constestaţiei prin
hotărâre judecătorească definitivă.
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Capitolul II Procedura de dobândire a
personalităţii juridice de către Uniunea
Naţională pentru Preluarea Patrimoniului
Sindical

6

Art. 3 (1) Uniunea se înfiinţează, în scopul

De revizuit în acord cu legislaţia în vigoare.
3

Pentru consecvenţă
şi unitate
terminologică cu
alin. 1.

Este nevoie de
definiţie, pentru că
se face referire la
astfel de decizie în
cuprinsul legii, dar
nu e definită (art. 10
alin. 5; art. 23)

dobândirii în proprietate şi al preluării
imobilelor care au aparţinut patrimoniului
sindical din România, numai prin consensul
tuturor confederaţiilor sindicale care
îndeplinesc la data intrării în vigoare a
prezentei legi condiţiile de reprezentativitate
prevăzute de lege pentru negocierea
contractului colectiv de muncă la nivel
naţional, constatate printr-o hotărâre
judecătorească potrivit legii.
(2) Sunt membri ai Uniunii organizaţiile
sindicale care îndeplinesc pe toată durata de
existenţă a acesteia, condiţiile de
reprezentativitate prevăzute de art. 1 7
alin.(l) lit.a) din Legea nr.130/1996 privind
contractul colectiv de muncă, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Dacă pe parcursul duratei de existenţă a
Uniunii, oricare dintre confederaţiile sindicale
participante la constituire, nu mai îndeplineşte
condiţiile de reprezentativitate prevăzute de
lege pentru negocierea contractului colectiv
de muncă la nivel naţional, respectiva
confederaţie sindicală îşi pierde calitatea de
membru al Uniunii, cu toate consecinţele ce
decurg din aceasta.
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Observaţie - la art. 4-8 se
propune o procedură de
dobândire a personalităţii
juridice de către Uniunea

Art. 4 (1) În vederea dobândirii personalităţii
juridice, confederaţiile sindicale
reprezentative încheie actul constitutiv şi
4

Naţională pentru Preluarea
Patrimoniului Sindical. În
prezent procedura de
dobândire a personalităţii de
către o uniune este
reglementată de art. 41 şi
următoarele din Legea nr.
54/2003. Pentru evitarea
paralelismelor legislative
este preferabil să se utilizeze
norma de trimitere.
(Autor: Consiliul Legislativ)

statutul Uniunii în formă autentică, sub
sancţiunea nulităţii absolute.

Nu e obligatoriu să
fie preluată
observaţia
Consiliului
Legislativ, căruia i
se poate argumenta
astfel:
Uniunea pentru
preluarea
patrimoniului nu
este o organizaţie
sindicală, scopul
său fiind limitat la
ceea ce este
prevăzut la art. 3.
Deoarece este vorba
despre o situaţie
excepţională, unică,
este preferabil ca
procedura să fie
expres prevăzută în
legea specială
(precedente
5

legislative fiind
reglementările prin
care s-au înfiinţat,
de exemplu, unicele
organisme
asociative ale unor
profesii liberale
(avocaţi, arhitecţi,
medici atc.)
(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea
nulităţii absolute:
a) datele de identificare a confederaţiilor:
denumirea şi sediul acestora;
b) exprimarea voinţei de constituire a
Uniunii în scopul prevăzut la art. 1, alin.(2);
c) denumirea, sediul şi durata de
funcţionare a Uniunii;
d) patrimoniul Uniunii la data încheierii
actului constitutiv, în valoare de cel puţin
dublul salariului minim brut pe economie,
alcătuit din aportul în bani al membrilor;
e) modul de desemnare a celor dintâi organe
de conducere, administrare şi control ale
Uniunii şi componenţa nominală a acestora;
f) persoana sau persoanele împuternicite să
desfăşoare procedura de dobândire a
personalităţii juridice;
g) semnăturile reprezentanţilor legali ai
confederaţiilor.
(3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii
absolute:
a) datele de identificare a confederaţiilor:
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denumirea şi sediul acestora;
b) exprimarea voinţei de constituire a Uniunii
în scopul prevăzut la alin. 1;
c) denumirea, sediul şi durata de funcţionare
a Uniunii;
d) modul de dobândire a calităţii de membru;
e) modul de pierdere a calităţii de membru şi
modul de redistribuire a atribuţiilor,
drepturilor şi obligaţiilor membrilor Uniunii
în raport de noua componenţă a acesteia;
f) drepturile şi obligaţiile membrilor;
g) organele de conducere, administrare şi
control ale Uniunii, şi atribuţiile acestora;
h) durata mandatului organelor de conducere,
administrare şi control ale
Uniunii;
i) procedura de desemnare şi revocare a
organelor de conducere,
administrare şi control ale Uniunii;
j) modul de adoptare a hotărârilor organelor
de conducere;
k) categoriile de resurse patrimoniale ale
Uniunii;
l) obligaţia ca destinaţia bunurilor, în cazul
dizolvării Uniunii / modul de distribuire a
patrimoniului Uniunii în cazul dizolvării
acesteia, sa se stabilească prin consensul
confederaţiilor sindicale membre ale Uniunii;
m) semnăturile reprezentanţilor legali ai
confederaţiilor.
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Art. 5 (1) Pentru dobândirea personalităţii
7

juridice de către Uniune, persoana sau
persoanele împuternicite prin actul constitutiv
trebuie să depună o cerere la tribunalul în a
cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi
aibă sediul Uniunea.
(2) Cererea de înscriere va fi însoţită de
următoarele documente:
a) actul constitutiv;
b) statutul Uniunii;
c) acte doveditoare ale sediului şi
patrimoniului iniţial.
d) copiile certificate ale statutelor
confederaţiilor;
e) copii legalizate ale hotărârilor
judecătoreşti de dobândire a personalităţii
juridice ale confederaţiilor sindicale, rămase
definitive
f) copii legalizate ale hotărârilor
judecătoreşti irevocabile prin care s-a
constatat reprezentativitatea confederaţiilor
sindicale membre ale Uniunii, potrivit art. 3.
g) hotărârile confederaţiilor sindicale privind
constituirea Uniunii
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(3) Cererea pentru dobândirea personalităţii
juridice de către Uniune
se depune, sub sancţiunea decăderii, în
termen de maxim 12 luni de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 6 (1) Tribunalul este obligat ca, în
termen de cel mult 30 de zile de la primirea

(3) Cererea pentru dobândirea
personalităţii juridice de către Uniune
se depune, sub sancţiunea decăderii, în
termen de maximum 12 luni de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 6. - (1) În termen de 30 de zile de la
înregistrarea cererii de dobândire a
8

Gramatica.

Corect.

cererii de dobândire a personalităţii
juridice, în cadrul camerei de consiliu, să
examineze:
a) dacă cererea a fost depusă în termen;
b) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 5,
alin. 2;
c) dacă actul constitutiv şi statutul Uniunii
au fost adoptate prin consens de toate
confederaţiile sindicale reprezentative;
d) dacă actul constitutiv şi statutul Uniunii
îndeplinesc toate condiţiile de fond şi de
formă prevăzute de prezenta lege.
(2) În cazul în care constată că cerinţele
legale pentru constituirea Uniunii nu sunt
îndeplinite, preşedintele îl citează în camera
de consiliu pe împuternicitul care a depus
cererea, căruia îi solicită, în scris, remedierea
neregularităţilor constatate, în termen de cel
mult 7 zile.

personalităţii juridice, tribunalul, în
camera de consiliu, examinează:
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ
b) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 5
alin. (2);
(Autor: Consiliul Legislativ)

(3) În cazul in care constata ca nu exista
neregularităţi, sau daca exista neregularităţi,
in situaţia în care, Ia termenul fixat, acestea
sunt înlăturate, judecătorul, ascultând şi
concluziile procurorului, dacă este cazul,
pronunţă o hotărâre de admitere sau de
respingere.

(3) În cazul în care constată că nu există
neregularităţi precum şi în cazul în care
neregularităţile constatae au fost înlăturate în
termenul prevăzut la alin. 2, judecătorul,
ascultând şi concluziile procurorului, dacă
este cazul, pronunţă o hotărâre de admitere
sau de respingere.

(4) Hotărârea judecătorească, motivată, se
comunică împuternicitului cererii de
înscriere, în termen de cel mult 48 de ore de
la pronunţare.

(4) Hotărârea judecătorească, motivată, se
comunică împuternicitului cererii de
înscriere, în termen de cel mult 15 zile de la
pronunţare.
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Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ
(5) Hotărârea judecătorească de respingere a
acţiunii nu are autoritate de lucru judecat.

Se elimină – Nu sunt de acord.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

Alin. (5) se elimină ca
redundant faţă de art.
7alin.(6).
Nu există redundanţă la
art. 7, deoarece: la art.
6 alin. 5 se stabileşte un
principiu care este
valabil şi dacă
hotărârea nu este
recurată, iar la art. 7
alin. 6 se stabileşte
termenul în care se
poate relua valabil
procedura de dobândire
a personalităţii juridice.

(5) Instanţa de recurs redactează decizia şi
restituie dosarul tribunalului în termen de 15

Procedura de
acordare a

10 Art. 7 (1) Hotărârea tribunalului este supusă
numai recursului.
(2) Termenul de recurs este de 5 zile şi curge
de la comunicarea hotărârii pentru Uniune, iar
pentru procuror de la pronunţare.
(3) Tribunalul este obligat să trimită de îndată
cererea de recurs, împreună cu dosarul cauzei,
instanţei competente.
(4) Recursul se judecă cu citarea
împuternicitului special, în termen de 5 de
zile.
(5) Instanţa de recurs redactează decizia şi
restituie dosarul tribunalului în termen de 48
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de ore de la pronunţare.

zile de la pronunţare.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ
Nu sunt de acord.
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personalităţii
juridice este copiată
din OG 26/2000
referitoare la
asociaţii şi fundaţii,
termenele
procedurale fiind
cele prevăzute
acolo.
În plus, dat fiind că
termenul fixat
pentru înfiinţarea
Uniunii este foarte
scurt (12 luni), este
necesar ca şi
termenele
procedurale să fie în
armonie cu acesta.
O soluţie alternativă
la eventuala
majorare a
termenelor
procedurale ar putea
fi reglementarea
modului de calcul al
termenului de 12
luni, scăzându-se
din el zilele de
depăşire a
termenelor
procesuale de către
instanţe (de ex.

Termene mai lungi,
amânarea
pronunţării,
nemotivarea
hotărârii etc.)
(6) În cazul respingerii cererii de dobândire a
personalităţii juridice de către Uniune,
procedura se poate relua în termenul prevăzut
de art.5 alin.(3).
11 Art. 8 (1) Uniunea dobândeşte personalitate
juridică la data rămânerii definitive şi
irevocabile a hotărârii judecătoreşti
(2) Hotărârea de acordare a personalităţii
juridice se comunică, în termen de 3 zile de la
data rămânerii ei definitive şi irevocabile, de
tribunal, din oficiu, organului financiar local
în a cărui rază teritorială se află sediul
Uniunii, pentru evidenţa fiscală, precum şi
Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor, în vederea înfiinţării Comisiei
pentru stabilirea regimului juridic al
imobilelor care au aparţinut patrimoniului
sindical.

1) Uniunea dobândeşte personalitate juridică
la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti

Noul Cod de
procedură civilă.

(2) Hotărârea de acordare a personalităţii
juridice se comunică, în termen de 3 zile de la
data rămânerii ei definitive şi irevocabile, de
tribunal, din oficiu, organului financiar local
în a cărui rază teritorială se află sediul
Uniunii, pentru evidenţa fiscală, precum şi
Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor, în vederea înfiinţării Comisiei
pentru stabilirea regimului juridic al
imobilelor care au aparţinut organizaţiilor
sindicale.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ
(2) Hotărârea de acordare a personalităţii
juridice se comunică, în termen de 3 zile de la
data rămânerii ei definitive, de tribunal, din
oficiu, organului financiar local în a cărui
rază teritorială se află sediul Uniunii, pentru
evidenţa fiscală, precum şi Autorităţii

Pentru consecvenţă
terminologică cu titlul
proiectului şi definiţiile din
cadrul „Dispoziţiilor
generale”.

12

Şi pentru
concordanţă cu noul
Cod de procedură
civilă.

Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, în
vederea înfiinţării Comisiei pentru stabilirea
regimului juridic al imobilelor care au
aparţinut organizaţiilor sindicale.
(3) În relaţiile cu terţii, dovada personalităţii
juridice se face cu hotărârea judecătorească.
12 Capitolul III Stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra imobilelor sau
acordarea de măsuri reparatorii prin
echivalent
13 Art. 9 (1) Stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra imobilelor care au aparţinut
patrimoniului sindical se face în condiţiile
prezentei legi.

Art. 9.- (1) Stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra imobilelor care au aparţinut
organizaţiilor sindicale se face în condiţiile
prezentei legi.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

Pentru consecvenţă
terminologică cu titlul
proiectului şi definiţiile din
cadrul „Dispoziţiilor
generale”.

(3) În cazurile în care nu este posibilă
atribuirea în natură se stabilesc măsuri
reparatorii prin echivalent. Măsurile

Observaţie – acordarea
măsurilor reparatorii prin
echivalent este specifică
retrocedării dreptului de
proprietate. Retrocedarea

(2) Imobilele care au aparţinut organizaţilor
patrimoniului sindical şi care au fost preluate,
cu sau fară titlu, de statul român, de
organizaţiile cooperatiste sau de orice alte
persoane juridice, în perioada 6 martie 1945 până la intrarea în vigoare a prezentei legi,
aflate în proprietatea statului, a unei persoane
juridice de drept public sau în patrimoniul
unei persoane juridice din cele prevăzute la
art. 12 alin.(l), se atribuie în condiţiile
prezentei legi.
(3) În cazurile în care nu este posibilă
atribuirea în natură se vor stabili măsuri
reparatorii prin echivalent. Măsurile
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reparatorii în echivalent se vor acorda
potrivit Titlului VII din Legea nr. 247/2005
privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu
modificările si completările ulterioare.

reparatorii în echivalent se acordă potrivit
Titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente, cu
modificările şi completările ulterioare, prin
acţiuni la Fondul Proprietatea.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

14 Art. 10 (1) Sunt imobile in sensul prezentei
legi construcţiile existente în natura,
împreuna cu terenurile aferente lor, precum si
bunurile mobile devenite imobile prin
incorporare in aceste construcţii, cu oricare
dintre destinaţiile avute la data preluării in
mod abuziv, precum si terenurile de orice fel
preluate abuziv, cu excepţia celor care au
făcut obiectul Legii fondului funciar
nr.18/1991, republicata, cu modificările si
completările ulterioare si ale Legii 1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole si celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii Fondului
Funciar nr. 18/1991 si ale Legii 169/1997, cu
modificările si completările ulterioare.
(2) În cazul în care terenul este ocupat
parţial, Uniunea poate obţine atribuirea în
natură a părţii de teren rămase libere, pentru
cea ocupată de construcţii noi, pentru cea
14

poate fi operată doar foştilor
proprietari sau succesorilor
în drepturi ai acestora. În
cazul de faţă, nu este
aplicabilă instituţia
retrocedării, deoarece între
sindicatele comuniste şi cele
din prezent nu există o
continuitate juridică, având
în vedere că după decembrie
1989 au dispărut vechile
sindicate şi au fost înfiinţate
organizaţii sindicale noi.
(Autor: Consiliul Legislativ)

necesară în vederea bunei utilizări a acestora
şi pentru cea afectată unor amenajări de
utilitate publică, măsurile reparatorii
stabilindu-se în echivalent. În cazul în care
terenul este ocupat în totalitate, pentru acesta
se vor stabili măsuri reparatorii în echivalent.
De asemenea, se atribuie în natură terenurile
pe care s-au ridicat construcţii uşoare sau
demontabile.
(3) Valoarea terenurilor care nu pot fi
atribuite în natură se stabileşte potrivit valorii
de circulaţie la momentul emiterii deciziei,
stabilită potrivit standardelor
internaţionale de evaluare.

(3) Valoarea terenurilor care nu pot fi
atribuite în natură se stabileşte potrivit valorii
de circulaţie la momentul emiterii deciziei.
Pentru situaţiile în care nu se poate
dispune atribuirea în natură, se acordă
măsuri reparatorii în echivalent potrivit
Titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu
modificările şi completările ulterioare.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

Alin.(3) şi alin.(4) se
reformulează într-un
singur alineat, alin.(3), iar
alin.(5) devine alin.(4).

(4) În situaţia în care imobilul restituit se
află în domeniul public al statului sau al unei
unităţi administrativ-teritoriale, acesta este
scos din domeniul public, potrivit
dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările

Încălcarea acestui
aliniat este
sancţionată în final
ca fiind
contravenţie, dar
lucrurile nu sunt
clare. Dacă Comisia

(4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (3) în
care nu se poate dispune atribuirea în natură,
se vor acorda măsuri reparatorii în echivalent
potrivit Titlului VII din Legea nr. 247/2005,
cu modificările şi completările ulterioare.
(5) În situaţia în care imobilul restituit se
află în domeniul public al statului sau al unei
unităţi administrativ-teritoriale, acesta este
scos din domeniul public, potrivit
dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările
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ulterioare, în termen de 30 de zile de la data
rămânerii definitive a deciziei Comisiei
prevăzute la art. 14.

ulterioare, în termen de 30 de zile de la data
rămânerii definitive a deciziei Comisiei
prevăzute la art. 14.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

ţine în sertar o
decizie definitivă,
cum ar putea ea să
determine scoaterea
din domeniul public
a unui imobil?

Art.12.- (1) Imobilele - terenuri şi construcţii
- preluate în mod abuziv, indiferent de
destinaţie, care sunt deţinute la data intrării în
vigoare a prezentei legi de o regie autonomă,

Corect.

15 Art. 11 (1) În cazul în care imobilele care fac
obiectul prezentei legi sunt afectate unor
activităţi de interes public din învăţământ sau
sănătate, finanţate sau cofinanţate de la
bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul
proprietar are obligaţia de a menţine
afectaţiunea pe o perioadă de maxim 5 ani de
la data emiterii deciziei. În această perioadă
noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în
cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului
în maxim 30 de zile de la data emiterii
deciziei şi nu va datora impozit sau o altă taxă
pe clădire sau/şi teren.
(2) În cazul în care proprietarul pune la
dispoziţie un alt imobil corespunzător, care
respectă normele şi cerinţele legale incidente
desfăşurării în condiţii adecvate a activităţii
prevăzute la alin. (1), utilizatorul este obligat
ca, în termen de 90 de zile, să procedeze la
eliberarea acestuia.
16 Art. 12 (l) Imobilele - terenuri şi construcţii preluate în mod abuziv, indiferent de
destinaţie, care sunt deţinute la data intrării în
vigoare a prezentei legi de o regie autonomă,
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o societate sau companie naţională, o
societate comercială la care statul sau o
autoritate a administraţiei publice centrale sau
locale este acţionar ori asociat majoritar, vor
fi atribuite solicitantului, în natură, prin
decizia organelor de conducere ale unităţii
deţinătoare.

o societate sau companie naţională, o
societate comercială la care statul sau o
autoritate a administraţiei publice centrale sau
locale este acţionar ori asociat majoritar, se
atribuie solicitantului, în natură, prin decizia
Comisiei.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

(2) După emiterea deciziei de atribuire în
natură a imobilelor, organele de conducere
ale societăţilor comerciale vor proceda,
potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, la
reducerea capitalului social cu valoarea
bunului imobil restituit şi la recalcularea
patrimoniului. Cota de participaţie a statului
sau a autorităţii administraţiei publice ori,
după caz, a organizaţiei cooperatiste se va
diminua în mod corespunzător cu valoarea
bunului imobil restituit.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1),
Comisia va transmite cererea de atribuire
unităţii deţinătoare, care are obligaţia de a o
soluţiona în termen de 60 de zile de la data
completării dosarului.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1),
Comisia va transmite decizia de atribuire
unităţii deţinătoare, care are obligaţia de a o
aplica în termen de 60 de zile de la data
comunicării.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

Corect.

(4) Prevederile alin. (1), (2), (3) şi (4) ale art.
10 se aplică în mod corespunzător.

(4) Prevederile alin. (1) - (4) ale art. 10 se
aplică în mod corespunzător.
(Autor: Consiliul Legislativ)

Corect.
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(5) Pentru situaţiile prevăzute la art. 10 alin.
(2) în care nu se poate dispune atribuirea în
natură, se vor acorda măsurile reparatorii în
echivalent prevăzute de Titlul VII din Legea
nr. 247/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, sau compensarea cu alte bunuri sau
servicii oferite în echivalent de către unitatea
deţinătoare prevăzută Ia alin. (1), cu acordul
persoanei îndreptăţite.
(6) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în
cazul în care statul sau o autoritate publică
centrală sau locală este acţionar sau asociat
minoritar al unităţii care deţine imobilul, dacă
valoarea acţiunilor sau părţilor sociale
deţinute este mai mare sau egală cu valoarea
corespunzătoare a imobilului a cărui atribuire
în natură este cerută.
(7) Deciziile prevăzute la alin. (1) pot fi
Se elimină
atacate la secţia civilă a tribunalului în a cărui Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ
circumscripţie teritorială se află sediul
comisiei, în termen de 30 de zile de Ia
comunicarea acestora.

Nu cred că o să ţină.

17 Capitolul IV Atestarea dreptului de
proprietate asupra imobilelor aflate în
administrarea confederaţiilor sindicale
18 Art. 13 Dreptul de proprietate al Uniunii
asupra imobilelor, terenuri şi/sau construcţii,
care au aparţinut patrimoniului sindical,

Art. 13.- Dreptul de proprietate al Uniunii
asupra imobilelor, terenuri şi/sau construcţii,
respectiv asupra caselor de cultură şi altor
18

Din raţiuni de claritate
normativă şi pentru a
circumscrie exact

respectiv asupra caselor de cultură şi altor
clădiri ale sindicatelor, bazelor de odihnă şi
tratament ale sindicatelor şi bazelor sportive
ale sindicatelor, situate în intravilanul şi
extravilanul localităţilor şi care se află în
administrarea confederaţiilor sindicale, se
atribuie prin decizie emisă de Comisia
constituită potrivit prevederilor art. 14.

clădiri ale sindicatelor, bazelor de odihnă şi
tratament ale sindicatelor şi bazelor sportive
ale sindicatelor, situate în intravilanul şi
extravilanul localităţilor şi care se află în
administrarea confederaţiilor sindicale, se
atestă prin decizie emisă de Comisia
constituită potrivit prevederilor art.14, pe
baza cererilor formulate de către Uniune.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

caracterul de excepţie al
normei, caracter ce
reflectă cazul particular al
acestui tip de imobile. În
general, terenuri date în
folosinţă gratuită pe
durata fiinţării clădirilor
construite pe acestea de
către organizaţiile
sindicale)

19 Capitolul V Măsuri instituţionale
20 Art. 14 (1) În scopul aducerii la îndeplinire a
dispoziţiilor prezentei legi, în termen de
maxim 2 luni de la data comunicării hotărârii
prevăzute la art. 8, alin. 1, se constituie, în
subordinea Guvernului, Comisia pentru
stabilirea regimului juridic al imobilelor care
au aparţinut patrimoniului sindical,
denumită în continuare Comisia, care va fi
formată din:
a) Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor sau un reprezentant
desemnat de acesta;
b) un reprezentant al Ministerului Justiţiei;
c) un reprezentant al Ministerului Economiei;
d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor
Publice;
e) un reprezentant al Secretariatului General
al Guvernului;
f) un reprezentant al Ministerului Internelor
şi Reformei Administrative

Art. 14.- (1) În scopul aducerii la îndeplinire Gramatica, plus
a dispoziţiilor prezentei legi, în termen de
unitatea
maximum 2 luni de la data comunicării
terminologică.
hotărârii prevăzute la art. 8 alin.(1), se
constituie, în subordinea Guvernului, Comisia
pentru stabilirea regimului juridic al
imobilelor care au aparţinut organizaţiilor
sindicale, denumită în continuare Comisia,
formată din:

c)
un reprezentant al Ministerului
Economiei, Comerţului si Mediului de
Afaceri;
f)
un reprezentant al Ministerului
Administraţiei şi Internelor;
19

g) un reprezentant din partea fiecărei
confederaţii care constituie UNIUNEA

Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

(2) Membrii Comisiei vor fi nominalizaţi de
conducătorul instituţiei din care aceştia fac
parte şi vor fi numiţi prin decizie a primuluiministru.
(3) Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Comisiei va fi aprobat prin
hotărâre a Guvernului în termenul
prevăzut la art. 14 alin.(l).

(3) În termen de 60 de zile de la publicarea
prezentei legi în Monitorul Oficial al
României, Guvernul va aproba, prin
Hotărâre, Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Comisiei.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

(4) Lucrările Comisiei sunt conduse de
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor, care va fi ajutat de
un vicepreşedinte desemnat din rândul
membrilor Comisiei prin votul majoritar al
acestora.

Se elimină
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

(5) Secretariatul Comisiei va fi asigurat de
Autoritatea Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor. În acest scop se va suplimenta
schema de personal a Autorităţii Naţionale
pentru Restituirea Proprietăţilor cu 25 de
posturi.

Se elimină
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

(6) Membrii Comisiei beneficiază de
indemnizaţie de şedinţă, reprezentând 50%
din salariul lor de bază sau, după caz, din

Se elimină
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ
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Corect. Pot fi
stabilite prin H.G.

indemnizaţia lunară. Într-o lună se poate
acorda o singură indemnizaţie, indiferent de
numărul şedinţelor de lucru.
(7) Sumele reprezentând indemnizaţiile de
Se elimină
şedinţă de care beneficiază membrii Comisiei, Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ
vor fi acordate din bugetul fiecărei instituţii a
administraţiei publice centrale care are
desemnaţi reprezentanţi în această comisie.
(8) Salariaţii care desfăşoară lucrările de
Se elimină
secretariat vor beneficia de spor de dificultate Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ
care poate fi de până la 50% din salariul de
bază; stabilirea acestui spor se face individual
de Comisie la propunerea preşedintelui.
21 Art. 15 (1) Comisia funcţionează pe baza
prevederilor prezentei legi şi a regulamentului
propriu de organizare şi funcţionare.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale,
Comisia emite decizii sub semnătura
preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a
vicepreşedintelui comisiei. Comisia decide cu
majoritatea voturilor membrilor.
(3) Comisia funcţionează până la
soluţionarea tuturor cererilor depuse de către
Uniunea Naţională pentru Preluarea
Patrimoniului Sindical.
(4) Comisia îşi va desfăşura activitatea la
21

sediul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor sau într-un alt sediu pus la
dispoziţia acesteia.
(5) Fondurile necesare funcţionării Comisiei
şi a secretariatului acesteia se vor asigura de
către Ministerul Economiei si Finanţelor
prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor.

(5) Fondurile necesare funcţionării Comisiei
şi a secretariatului acesteia se asigură de
către Ministerul Finanţelor Publice, prin
bugetul Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

22 Art. 16 (1) Ministerele, prefecturile,
primăriile, serviciile de cadastru şi birourile
de carte funciară, precum şi celelalte instituţii
publice au obligaţia de a furniza, la cererea
scrisă a Comisiei şi/sau a Uniunii, în termen
de 30 de zile, informaţii privind situaţia
juridică a imobilelor care fac obiectul
cererilor de restituire, în vederea
fundamentării deciziilor.
(2) În cazul în care deţinătorul bunului imobil
solicitat nu este cunoscut, primăria în a cărei
rază teritorială este situat imobilul solicitat, la
cererea scrisă a Comisiei, este obligată să
identifice unitatea deţinătoare şi să comunice,
în termen de 30 de zile, elementele de
identificare a acesteia.
23 Capitolul VI Proceduri administrative sau
judiciare
22

24 Art. 17 (1) Solicitantul, respectiv Uniunea
Naţională pentru Preluarea Patrimoniului
Sindical, va depune la Comisia pentru
aplicarea prezentei legi câte o cerere pentru
fiecare imobil solicitat.
(2) În toate cazurile, cererile prevăzute la
alin. (1) se pot depune la Comisie în termen
de 24 luni de la data aprobării
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Comisiei potrivit art. 14 alin. 3. După acest
termen nu se mai pot formula cereri.
(3) Actele doveditoare ale drepturilor
solicitate se pot depune în termen de 60 de
zile de la depunerea cererii la Comisie.
(4) Pentru fiecare imobil, Uniunea va pune
la dispoziţia Comisiei, în vederea stabilirii
dreptului de proprietate asupra imobilelor,
actele sau orice alte dovezi necesare pentru
stabilirea apartenenţei imobilului la
patrimoniul sindical.
(5) Pentru stabilirea dreptului de
proprietate. Uniunea poate depune acte de
proprietate, începuturi de dovadă scrisă,
declaraţii de martori autentificate, expertize
extrajudiciare, precum şi orice acte care,
coroborate, întemeiază prezumţia existenţei
dreptului de proprietate asupra imobilului, la
data preluării abuzive, potrivit Capitolului 3.

(5) Pentru stabilirea dreptului de proprietate,
Uniunea poate depune acte de proprietate,
începuturi de dovadă scrisă, declaraţii de
martori autentificate, expertize extrajudiciare,
precum şi orice acte care, coroborate,
întemeiază prezumţia existenţei dreptului de
proprietate asupra imobilului, la data preluării
abuzive, potrivit Capitolului III.
23

Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ
(6) Comisia va analiza documentaţia
prezentată de Uniune pentru fiecare imobil şi,
prin decizie motivată:
a) va atesta dreptul de proprietate al Uniunii
asupra imobilelor solicitate si / sau va
dispune restituirea in condiţiile legii sau, după
caz, va propune acordarea masurilor
reparatorii in echivalent, în condiţiile stabilite
prin Titlul VII din Legea 247/2005, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) va dispune respingerea cererii, dacă se
apreciază că aceasta nu este întemeiată.

25 Art. 18 (1) Dreptul de proprietate asupra
imobilului solicitat se dobândeşte pe baza
deciziei Comisiei, a unităţii deţinătoare
prevăzute la art. 12. alin.(l) sau a hotărârii
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile,
după caz.

a) va atesta dreptul de proprietate al Uniunii
asupra imobilelor solicitate şi va dispune
restituirea in condiţiile legii sau, după caz, va
propune acordarea masurilor reparatorii in
echivalent, în condiţiile stabilite prin Titlul
VII din Legea 247/2005, cu modificările şi
completările ulterioare;

Comisia nu poate
decide alternativ ori
atestarea dreptului
de proprietate, ori
restituirea.
Restituirea este
întotdeauna numai
consecinţa atestării
dreptului de
proprietate, nu o
alternativă la
atestare.
Prin urmare,
formula şi/sau nu
poate fi folosită în
acest caz.

Art.18. - (1) Dreptul de proprietate asupra
imobilului solicitat se redobândeşte pe baza
deciziei Comisiei sau a hotărârii judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile, după caz.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ
Art.18. - (1) Dreptul de proprietate asupra
imobilului solicitat se redobândeşte pe baza
deciziei definitive a Comisiei sau a hotărârii
24

Conform noului
Cod de procedură
civilă.

judecătoreşti definitive, după caz.
(2) Decizia prevăzută la alin. (1) face
dovada proprietăţii Uniunii asupra acestuia,
are forţa probantă a unui înscris autentic şi
constituie titlu executoriu pentru punerea în
posesie.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) face dovada
dreptului de proprietate al Uniunii asupra
imobilului, are forţa probantă a unui înscris
autentic şi constituie titlu executoriu pentru
punerea în posesie.

Pentru mai multă
rigoare şi claritate a
textului.

(1) În cazul în care imobilele ce fac obiectul

Uniunea nu poate

(3) Dispoziţiile legale privind protecţia
chiriaşilor, persoane fizice, se aplică în mod
corespunzător, fără a putea depăşi termenul
de 5 ani prevăzut la art. 11 alin. (1).
26 Art. 19 (1) Deciziile Comisiei vor putea fi
atacate cu contestaţie la instanţa de
contencios administrativ în a cărei rază
teritorială se află sediul Comisiei în termen de
30 de zile de la comunicarea acestora, în
condiţiile şi cu procedura prevăzută de Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Comisia este reprezentată în justiţie de
către preşedintele acesteia sau, după caz, de
persoanele desemnate în acest sens din cadrul
secretariatului comisei. Cheltuielile de
judecată precum şi orice alte cheltuieli
reţinute în sarcina Comisiei vor fi suportate
din bugetul Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor.
27 Art. 20 (1) În cazul în care imobilele ce fac
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obiectul prezentei legi au fost înstrăinate,
Uniunea poate opta pentru acordarea
măsurilor reparatorii în echivalent la valoarea
de piaţă a acestora în termen de 12 luni de Ia
intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) În cazul acţiunilor formulate potrivit
dispoziţiilor cuprinse la art.19, alin. (1),
procedura de atribuire începută în temeiul
prezentei legi este suspendată până la
soluţionarea acelor acţiuni prin hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă.
Uniunea va înştiinţa de îndată Comisia.

prezentei legi au fost înstrăinate, Uniunea
poate opta pentru acordarea măsurilor
reparatorii în echivalent la valoarea de piaţă a
acestora în termen de 12 luni de la data
aprobării Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Comisiei potrivit art. 14 alin. 3.

opta mai înainte de
intrarea în funcţiune
a Comisiei, astfel că
termenul trebuie
socotit în funcţie de
data aprobării ROF.

(2) În cazul acţiunilor formulate potrivit
dispoziţiilor cuprinse la art.19, alin. (1),
procedura de atribuire începută în temeiul
prezentei legi este suspendată până la
soluţionarea acelor acţiuni prin hotărâre
judecătorească definitivă. Comisia va
înştiinţa de îndată Uniunea.

Parte în procesul de
contestare a deciziei
va fi Comisia, astfel
că Uniunea va afla
de la Comisie, şi nu
invers.

(3) În cazul imobilelor pentru care exista
cereri de restituire in curs de soluţionare,
formulate de confederaţiile sindicale
reprezentative in baza altor acte normative cu
caracter reparator sau exista litigii aflate pe
rolul instanţelor judecătoreşti, Uniunea se
poate subroga în drepturile confederaţiilor
sindicale reprezentative şi poate alege fie să
continue procedurile aflate în derulare, fie să
iniţieze procedurile prevăzute de prezenta
lege.
28 Art. 21 (1) În cazul contractelor de locaţiune,
concesiune, locaţie de gestiune sau asociere
în participaţiune, Uniunea se va subroga în
drepturile fostului locator, cu renegocierea
celorlalte clauze ale contractului, dacă aceste
contracte au fost încheiate cu respectarea
26

legii.
(2) Chiriaşii au dreptul la despăgubire
pentru sporul de valoare adus imobilelor cu
destinaţia de locuinţă prin îmbunătăţirile
necesare şi utile.
(3) Valoarea despăgubirilor prevăzute la
alin.(2) se stabileşte pe baza de expertiza la
valoarea de piaţă, obligaţia de despăgubire
revenind statului.
„Se înţelege„ este
corect gramatical

(4) Prin îmbunătăţiri, în sensul prezentei
legi, se înţelege cheltuielile necesare şi utile.
Cuantumul despăgubirilor se stabileşte la
valoarea actualizată a cheltuielilor, scăzânduse gradul de uzură al îmbunătăţirilor, în raport
cu durata de viaţă normală a acestora, care se
suportă de chiriaşi.
(5) Litigiile legate de eventualele
îmbunătăţiri aduse imobilelor care fac
obiectul prezentei legi, precum şi cele legate
de aplicarea alin. (1) se soluţionează în
condiţiile prevăzute de lege.
(6) Cererile sau acţiunile în justiţie, precum
şi transcrierea sau intabularea titlurilor de
proprietate legate de aplicarea prevederilor
prezentei legi sunt scutite de taxe de timbru.
29 Art. 22 (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute,
27

până la soluţionarea procedurilor
administrative şi, după caz, judiciare,
prevăzute de prezenta lege, este interzisă
înstrăinarea, schimbarea destinaţiei,
ipotecarea, grevarea sub orice formă, darea în
administrare, concesionarea şi închirierea
imobilelor pentru care au fost depuse cereri
de restituire în condiţiile prezentei legi.
(2) Comisiei îi revine obligaţia de a înştiinţa
în scris deţinătorul actual despre existenţa
cererilor depuse în condiţiile prezentei legi.
30 Art. 23 Uniunea va încheia cu deţinătorii
actuali ai acestor imobile un protocol de
predare-preluare, în mod obligatoriu, în
termen de 60 de zile de la data rămânerii
definitive a deciziei Comisiei sau, după caz, a
unităţii deţinătoare prevăzute la art. 12,
termen după care, dacă protocolul nu a fost
semnat, se va încheia în prezenţa executorului
judecătoresc un proces-verbal de constatare
unilaterală a preluării imobilului.
31 Capitolul VII Răspunderi şi sancţiuni
32 Art. 24 (1) Nerespectarea obligaţiilor
prevăzute de prezenta lege atrage răspunderea
contravenţională a deţinătorilor bunurilor
cărora le incumbă respectarea acestor
obligaţii.

În opinia mea,
reglementările din
acest capitol trebuie
rearanjate. Art. 26
alin. 1- 2 şi noul 5
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(propus de dl.
Coucă), precum şi
art. 25 alin. 3 ar
trebui aduse
înaintea art. 24, iar
art. 24 trebuie
reformulat integral
prin definirea
contravenţiilor întrun singur aliniat şi
descrierea detaliată
a faptelor, iar
sancţiunile să fie,
toate, enumerate
într-un singur
aliniat.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) nerespectarea obligaţiei prevăzute Ia art.
10 alin. (5);
b) necomunicarea sau comunicarea în mod
eronat a informaţiilor solicitate potrivit art.
16;
c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.
23.

a)
nerespectarea obligaţiei prevăzute la
art. 10 alin. (5) şi la art. 12 alin.(3);
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

Observaţie – la art. 24 alin.
(3) şi (4) este necesar să se
revadă normele de trimitere
la litere alin. (2), deoarece
respectivul alineat are doar
3 litere, respectiv lit. a) – c),
neexistând lit. d) şi e) la
care se face referire

(3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. b), c) şi
e) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la
10.000 lei.
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(Autor: Consiliul Legislativ)

(4) Fapta prevăzută la alin. (2) lit. a) şi d) se (4) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a) se
sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la
sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la
100.000 lei.
100.000 lei.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ
(5) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de
art. 10 alin. (5) în termen de 30 de zile de la
primirea procesului verbal de contravenţie
constituie infracţiune şi se sancţionează cu
închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu
amendă.

(6) Constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei
următoarele fapte:

Se elimină
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

Alin. (6) a fost eliminat, un
text identic şi cu poziţie
logică existând la art.26.

Se elimină
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

Textul alin.(7) a devenit
alin.(5) al art.26.

a) împiedicarea ori sustragerea de la
efectuarea controlului;
b) interzicerea accesului organelor de
control abilitate sau neprezentarea
documentelor solicitate de acestea.
(8) În cazul în care organul de control
consideră necesar, organele de poliţie,
jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice,
după caz, sunt obligate să-i acorde concursul
pentru obţinerea datelor şi informaţiilor
necesare desfăşurării activităţii de control,
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precum şi pentru îndeplinirea oricăror alte
activităţi necesare în acest scop.
33 Art. 25 (1) Constatarea contravenţiilor
prevăzute la art.24 şi aplicarea sancţiunilor în
ceea ce priveşte ministerele, prefecturile,
unităţile deţinătoare prevăzute la art. 12,
precum şi în cazul celorlalte entităţi cu
atribuţii în aplicarea prezentei legi, se fac de
către Autoritatea Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor, prin Corpul de control din
cadrul acesteia.
(2) În cazul autorităţilor administraţiei
publice locale situate pe raza teritorială a
judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti,
competenţa privind constatarea
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revine
Corpului de control din cadrul Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
sau, după caz, prefectului judeţului, respectiv
prefectului municipiului Bucureşti, sau
persoanelor desemnate de prefecţi în acest
sens.
(3) Activitatea prefectului judeţului,
respectiv a prefectului municipiului
Bucureşti, prevăzută la alin. (2), este supusă
controlului Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de
control al acesteia. In măsura în care acesta
constată neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare a acestor obligaţii, va

(3) Activitatea prefectului judeţului, respectiv
a prefectului municipiului Bucureşti,
prevăzută la alin. (2), este supusă controlului
Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor, prin corpul de control al
acesteia. În măsura în care acesta constată
neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare a acestor obligaţii,
31

propune ministrului internelor şi reformei
administrative măsurile corespunzătoare.

propune ministrului administraţiei şi
internelor măsurile corespunzătoare.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ

34 Art. 26 (1) Autorităţile administraţiei publice
locale şi centrale, ministerele, unităţile
deţinătoare prevăzute la art. 12, precum şi
celelalte entităţi cu atribuţii în aplicarea
prezentei legi sunt obligate să pună la
dispoziţia membrilor Corpului de control din
cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor sau, după caz, prefectului
judeţului, respectiv prefectului municipiului
Bucureşti, sau persoanelor desemnate de
prefecţi în acest sens situaţiile solicitate,
precum şi orice documente referitoare la
situaţia restituirilor, potrivit dispoziţiilor
prezentei legi.
(2) În lipsa conducătorilor sau a
reprezentanţilor legali ai instituţiei controlate,
aceştia sunt obligaţi sa desemneze prin
ordin/dispoziţie, după caz, o persoană care să
pună la dispoziţia organelor de control
documentele solicitate.
(3) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin.
(1) şi (2) constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amenda de la 5.000 lei la
10.000 lei.
(4) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la
32

alin. ( I ) şi (2) în termen de 30 de zile de la
emiterea procesului verbal de contravenţie
potrivit alin. (3) constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 6 luni
sau cu amendă.
(5) În cazul în care organul de control
consideră necesar, organele de poliţie,
jandarmerie sau alţi agenţi ai autorităţii
publice, după caz, sunt obligate să-i acorde
concursul pentru obţinerea datelor şi
informaţiilor necesare desfăşurării
activităţii de control, precum şi pentru
îndeplinirea oricăror alte activităţi
necesare în acest scop.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ
35 Art. 27 Dispoziţiile art. 24-26 se completează
cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
36 Capitolul VIII Dispoziţii finale
37 Art. 28 (1) Distrugerile şi degradările cauzate
imobilelor care fac obiectul prezentei legi
după intrarea în vigoare a acesteia şi până în
momentul predării efective către persoana
îndreptăţită cad în sarcina deţinătorului
imobilului.
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(2) Deţinătorul imobilului, în prezenţa
persoanei îndreptăţite, va încheia un procesverbal privind starea de fapt a imobilului, în
termen de cel mult 15 zile de la data
solicitării.
(3) În cazul nerespectării de către deţinătorul
imobilului a termenului prevăzut la alin. (2),
persoana îndreptăţită se poate adresa
executorului judecătoresc, care va întocmi
procesul-verbal privind situaţia reală a
imobilului.
(4) În vederea recuperării cheltuielilor
suportate de persoana îndreptăţită pentru
întocmirea procesului-verbal privind situaţia
de fapt a imobilului prin executorul
judecătoresc, copia legalizată de pe procesulverbal constituie titlu executoriu împotriva
deţinătorului imobilului.
38 Art. 2 9 ( 1 ) În cazul atestării dreptului de
proprietate asupra unor construcţii aflate pe
terenuri care nu au aparţinut patrimoniului
sindicat terenurile scoase din domeniul
public al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale, potrivit dispoziţiilor
Legii nr. 213/1998, cu modificările şi
completările ulterioare, vor fi atribuite
Uniunii în proprietate, prin hotărâre de
Guvern, in cazul celor din domeniul public al
statului, sau prin hotărârea Consiliului Local
sau judeţean în cazul celor din domeniul
public al unei unităţi administrative a
statului, după caz.

Art. 2 9 ( 1 ) În cazul atestării dreptului de
proprietate asupra unor construcţii aflate pe
terenuri care nu au aparţinut organizaţiilor
sindicale, terenurile scoase din domeniul
public al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale, potrivit dispoziţiilor
Legii nr. 213/1998, cu modificările şi
completările ulterioare, vor fi atribuite
Uniunii în folosinţă gratuită pe toată durata
existenţei construcţiilor, prin hotărâre de
Guvern in cazul celor din domeniul public al
statului sau prin hotărâre a Consiliului Local
sau judeţean în cazul celor din domeniul
public al unei unităţi administrativ34

Alternativă, în caz
că propunerea de
atribuire în
proprietate a
terenurilor este
respinsă.
Atribuirea în
folosinţă gratuită ar
putea fi mai uşor
acceptată.

teritoriale, după caz.
(2) Imobilele primite în proprietate în temeiul
prezentei legi pot fi transmise, cu titlu gratuit,
din proprietatea Uniunii Naţionale pentru
Preluarea Patrimoniului Sindical numai în
proprietatea confederaţiilor sindicale membre
ale Uniunii. Sub sancţiunea nulităţii absolute,
transmiterea dreptului de proprietate se face,
în baza hotărârii organului de conducere al
Uniunii, prin act autentic încheiat între
Uniune şi confederaţia sindicală căreia i se
transmite dreptul de proprietate.
39 Art. 30 În cazul dizolvării Uniunii
patrimoniul acesteia se împarte conform
dispoziţiilor din statut.
40 Art. 31 Cererile în instanţă formulate de
Uniune sau membrii săi, după caz, în temeiul
prezentei legi sunt scutite de plata taxei de
timbru.
41 Art. 32 Pentru aplicarea unitară a prezentei
legi, Guvernul este abilitat să emită norme
metodologice, la propunerea Ministerului
Economiei şi a Ministerului Finanţelor, în
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare.

Art. 32.- Pentru aplicarea unitară a prezentei
legi, Guvernul este abilitat să emită norme
metodologice, la propunerea Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi al
Ministerului Finanţelor Publice, în termen
de 30 de zile de la intrarea în vigoare.
Autor: Liviu Bogdan CIUCĂ
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ANRP nu poate
lipsi dintre
iniţiatori, de vreme
ce este instituţia
care suportă tehnic
aplicarea acestei
legi.

Art. 32.- Pentru aplicarea unitară a prezentei
legi, Guvernul este abilitat să emită norme
metodologice, la propunerea Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor, a Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi a
Ministerului Finanţelor Publice, în termen
de 30 de zile de la intrarea în vigoare.
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