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1. Legea nr. 10/2001  
privind regimul juridic al unor imobile preluate 

în mod abuziv în perioada  
6 martie 1945 – 22 decembrie 1989[1]

Republicată în M. Of. nr. 798 din 2 septembrie 2005

[1] Legea nr. 10/2001 a fost republicată în temeiul art. VII din titlul I al Legii nr. 
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente, publicată în M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005, dându-se texte-
lor o nouă numerotare. Ulterior, a fost modificată şi completată prin:

 – O.U.G. nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul proprietăţii (M. Of. nr. 1.194 din 30 decembrie 2005), aprobată prin 
Legea nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
proprietăţii (M. Of. nr. 572 din 3 iulie 2006);

 – Legea nr. 74/2007 pentru modificarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic 
al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decem-
brie 1989 (M. Of. nr. 215 din 29 martie 2007);

 – Legea nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 
- 22 decembrie 1989 (M. Of. nr. 63 din 3 februarie 2009);

 – Legea nr. 302/2009 pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioa-
da 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (M. Of. nr. 680 din 9 octombrie 2009);

 – Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării pro-
ceselor (M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010);

 – Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012);

 – Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restitui-
re, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România (M. Of. nr. 278 din 17 mai 2013);

 – Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 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 (M. Of. nr. 819 din 21 decembrie 2013);

 – Legea nr. 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioa-
da 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 
din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor (M. Of. nr. 753 din 16 octombrie 2014).



8Legea nr. 10/2001 – Jurisprudenţă generală

Notă 1: A se vedea H.G. nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001.
Notă 2: A se vedea art. II din Legea nr. 368/2013:

Art. II. (1) Persoanele îndreptăţite la despăgubiri în temeiul Legii nr. 10/2012 
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 mar-
tie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulteri-
oare, pot opta pentru returnarea dosarelor înregistrate la Secretariatul Comisiei 
Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor către entităţile învestite cu soluţiona-
rea notificării, în vederea restituirii, în natură sau prin compensare cu alte bunuri, 
a imobilelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi persoanele îndreptăţite la despă-
gubiri în temeiul legilor funciare, inclusiv cele care au optat potrivit art. 42 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, după expirarea termenului legal.

CUpriNs                                                                                            Art.
Capitolul I. Dispoziţii generale .............................................................1‑4
Capitolul I. Dispoziţii generale .............................................................1‑8
Capitolul II. Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin  

echivalent ......................................................................................9‑20
Capitolul III. Proceduri de restituire .................................................21‑32
Capitolul IV. Răspunderi şi sancţiuni ...............................................33‑40
Capitolul V. Dispoziţii tranzitorii şi finale ..........................................41‑52
Anexa nr. 1. Lista cuprinzând acordurile încheiate de România cu alte 

state privind reglementarea problemelor financiare în suspensie
Anexa nr. 2
 a) Lista imobilelor ce intră sub incidenţa art. 16 din  

Legea nr. 10/2001, republicată
 b) Lista imobilelor ce intră sub incidenţa art. 13 alin. (2) din  

Legea nr. 10/2001, republicată

Capitolul I  
Dispoziţii generale

Notă: În textul legii nr. 10/2001 sintagma „despăgubiri acordate în condiţiile pre-
vederilor speciale privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobi-
lelor preluate în mod abuziv” a fost înlocuită cu sintagma „măsuri compensatorii 
în condiţiile legii privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de restituire, 
în natură sau prin echivalent, prevăzute în Legea nr. 10/2001, a imobilelor preluate 
în mod abuziv, în perioada regimului comunist în România” conform dispoziţiilor 
art. 50 lit. a) din Legea nr. 165/2013 (M. Of. nr. 278 din 17 mai 2013).

Recurs în interesul legii. I. Prin dec. nr. 6/2013 din 15 aprilie 2013 (M.Of. 
nr. 245 din 29 aprilie 2013) ÎCCJ – Secţiile Unite a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că pot fi 
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acordate despăgubiri materiale numai pentru aceleaşi categorii de bunuri 
care fac obiectul actelor normative speciale de reparaţie, respectiv Legea nr. 
10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 
247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sub imperiul cărora 
partea interesată să nu fi obţinut deja o reparaţie.

II. Prin dec. nr. 33 din 9 iunie 2008 (M.Of. nr. 108 din 23 februarie 2009)  
ÎCCJ – Secţiile Unite a admis recursul în interesul legii declarat cu privire 
la acţiunile întemeiate pe dispoziţiile dreptului comun, având ca obiect re-
vendicarea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, formulate după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 şi 
soluţionate neunitar de instanţele judecătoreşti, stabilesc:

Concursul dintre legea specială şi legea generală se rezolvă în favoarea 
legii speciale, conform principiului specialia generalibus derogant, chiar 
dacă acesta nu este prevăzut expres în legea specială.

În cazul în care sunt sesizate neconcordanţe între legea specială, respectiv 
Legea nr. 10/2001, şi Convenţia europeană a drepturilor omului, aceasta din 
urmă are prioritate. Această prioritate poate fi dată în cadrul unei acţiuni în 
revendicare, întemeiată pe dreptul comun, în măsura în care astfel nu s-ar 
aduce atingere unui alt drept de proprietate ori securităţii raporturilor ju-
ridice.

III. Prin dec. nr. IX din 20 martie 2006 (M.Of. nr. 653 din 28 iulie 2006) 
ÎCCJ –  Secţii Unite, a admis recursul în interesul legii, declarat de procu-
rorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
cu privire la competenţa de soluţionare, în primă instanţă, a cererilor având 
ca obiect obligarea persoanei juridice notificate, deţinătoare a imobilului, să 
emită decizie sau dispoziţie motivată de restituire în natură ori de acordare de 
despăgubiri potrivit Legii nr 10/2001 şi a stabilit că: 

Instanţa căreia îi revine competenţa de a soluţiona cererile formulate îm-
potriva refuzului persoanei juridice notificate, deţinătoare a imobilului, de a 
emite decizie sau dispoziţie motivată de restituire în natură ori de acordare 
de despăgubiri, potrivit Legii nr. 10/2001, este secţia civilă a tribunalului în 
a cărui rază teritorială îşi are sediul persoana juridică respectivă.
Curtea Constituţională. Termen în care poaTe fi invocaTă nuliTaTea. Legiui-
torul are dreptul suveran de a stabili sfera bunurilor pentru care stabileşte mă-
surile reparatorii, precum şi întinderea şi modalităţile de acordare a acestora, 
iar reglementarea diferită a termenului în care poate fi constatată nulitatea 
absolută a actelor juridice de înstrăinare a fost justificată de situaţia juridică 
diferită a bunurilor imobile, la momentul restituirii, respectiv dacă ele se mai 
aflau în proprietatea statului sau au fost înstrăinate de acesta.

Din acest punct de vedere, Curtea a reţinut că reglementarea diferită a 
termenelor în care poate fi invocată nulitatea absolută a actelor juridice de 
înstrăinare a imobilelor supuse restituirii a urmărit asigurarea unui echilibru 
între interesele persoanelor îndreptăţite la restituire, pe de o parte, şi cele ale 
persoanelor care au dobândit cu bună-credinţă aceleaşi imobile, în temeiul 
Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, publicată în Monitorul 


