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În ziua de 26 noiembrie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în 

temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere 
excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.17 alin.(1) lit. a) şi ale art.21  
alin.(5) şi (8) 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. 

  
În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a 

admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.17 
alin.(1) lit.a) conform cărora “(1) În vederea finalizării procesului de restituire în 
natură sau, după caz, în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist, se constituie Comisia Națională pentru 
Compensarea Imobilelor, denumită în continuare Comisia Națională, care 
funcționează în subordinea Cancelariei Primului-Ministru și are, în principal, 
următoarele atribuții: Validează/invalidează în tot sau în parte deciziile emise 
de entitățile învestite de lege care conțin propunerea de acordare de măsuri 
compensatorii” și dispoziţiile art.21 alin.(5) și (8), potrivit cărora “ (5) 
Secretariatul Comisiei Naționale, în baza documentelor trimise, procedează la 
verificarea dosarelor din punctul de vedere al existenței dreptului persoanei 
care se consideră îndreptățită la măsuri reparatorii. Pentru clarificarea 
aspectelor din dosar, Secretariatul Comisiei Naționale poate solicita 
documente în completare entităților învestite de lege, titularilor dosarelor și 
oricăror altor instituții care ar putea deține documente relevante.[...]. (8) 
Ulterior verificării și evaluării, la propunerea Secretariatului Comisiei 
Naționale, Comisia Națională validează sau invalidează decizia entității 
învestite de lege și, după caz, aprobă punctajul stabilit potrivit alin(7)“ din 
Legea nr.165/2013 sunt constituționale în măsura în care nu se aplică 
deciziilor/dispozițiilor entităților învestite cu soluționarea notificărilor, emise în 
executarea unor hotărâri judecătorești prin care instanțele s-au pronunțat 
irevocabil/definitiv asupra calității de persoane îndreptățite și asupra întinderii 
dreptului de proprietate. 
 

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două 
Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței care a sesizat Curtea 
Constituțională, respectiv Tribunalul București – Secția a IV-a Civilă. 

 



Argumentaţiile reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii 
Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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