
Stadiul de soluţionare a dosarelor constituite în 
temeiul Legii nr.9/1998 la data de 20.03.2015 

Dosare în care se vor emite decizii de validare/invalidare 

  

     Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru aplicarea Legii  

nr. 9/1998, la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor au fost înregistrate 16.796 

dosare. Până la apariţia Legii nr.164/2014 (18 decembrie 2014) au fost soluţionate  14.779 

dosare. 

     După apariţia Legii nr. 164/2014, dosarele constituite în temeiul Legii nr.9/1998 se lucrează în 

ordinea strictă a numărului de înregistrare. Conform noii proceduri, până la data de 20.03.2015 au 

fost analizate un număr de 206 dosare ce conţin hotărâri emise în anul 2009. Dintre acestea, 125 

dosare au fost soluţionate prin emiterea unei decizii de validare/invalidare a hotărârii comisiei 

judeţene. În celelalte dosare au fost solicitate, petenţilor și/sau autorităţile locale, documente 

necesare în vederea soluţionării. 

     Mai sunt de analizat 1892 dosare, înregistrate la A.N.R.P. în perioada 2009 -2013. 

  Reamintim faptul că hotărârile emise de comisiile judeţene în baza Legii nr. 9/1998, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate la Autoritatea Naţională pentru Restituirea 

Proprietăţilor şi pentru care nu s-a emis decizie de validare/invalidare, se validează/invalidează în 

termen de 18 luni, termen care se calculează începând cu 18 decembrie 2014. 

  

Dosare în care se vor emite decizii de actualizare 

  

     Până la apariţia Legii nr.164/2014, la nivelul A.N.R.P. au fost înregistrate 16.672 cereri de 
plată,aferente dosarelor constituite în temeiul Legii nr.9/1998 și Legii nr.290/2003.          

    După apariţia Legii nr.164/2014, potrivit noii legislaţii, până la data de 20.03.2015, 2.300 

dosare au fost procesate în vederea identificării sumelor restante pentru care urmează să se emită 

decizia de actualizare. În285 dosare s-a emis o decizie de actualizare. 

     Suma stabilită prin decizia de actualizare se plătește în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o 

perioadă de 5 ani, începând cu anul 2015. 

Pentru fiecare tranşă, A.N.R.P. va emite un titlu de plată, iar Ministerul Finanţelor Publice va onora 

respectivul titlu de plată în cel mult 180 de zile de la emiterea acestuia. Cuantumul unei tranşe nu 

poate fi mai mic de 20.000 lei. În cazul în care suma care trebuie plătită este mai mică de 20.000 

lei, aceasta va fi achitată integral, într-o singură tranşă. 
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