
LEGE   Nr. 290 din 27 iunie 2003 
privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord $i Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război $i a aplicării 
Tratatului de Pace între România $i Puterile Aliate $i Asociate, semnat la Paris la 
10 februarie 1947 
 
        Text actualizat în baza actelcr ncrmative mcdificatcare, publicate în 
Mcnitcrul Oficial al Rcmâniei, Partea I, până la 15 decembrie 2014. 
 
    Act de bază 
��: Legea nr. 290/2003 
 
    Acte modificatoare 
���: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2004 
���: Legea nr. 171/2006 
���: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 
���: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013*, declarată 
neccnstituţicnală prin Decizia Curţii Ccnstituţicnale nr. 528/2013 (#M6) 
���: Legea nr. 287/2013 
��	: Decizia Curţii Ccnstituţicnale nr. 528/2013 
��
: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 
���: Legea nr. 112/2014 
���: Legea nr. 164/2014 
 
    Actele ncrmative marcate cu asterisc (*) sunt în prezent mcdificate, abrcgate 
sau respinse 5i mcdificările efectuate prin aceste acte ncrmative asupra Legii 
nr. 290/2003 nu mai sunt de actualitate. 
 
    Mcdificările 5i ccmpletările efectuate prin actele ncrmative enumerate mai 
sus sunt scrise cu fcnt italic. În faţa fiecărei mcdificări sau ccmpletări este 
indicat actul ncrmativ care a efectuat mcdificarea sau ccmpletarea respectivă, 
în fcrma #M1, #M2 etc. 
 
��� 
    NOTE: 
    1. Prin Hctărârea Guvernului nr. 1120/2006 au fcst aprcbate Ncrmele 
metcdclcgice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind accrdarea de 
despăgubiri sau ccmpensaţii cetăţenilcr rcmâni pentru bunurile prcprietate a 
acestcra, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Buccvina de Ncrd 5i 
Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de răzbci 5i a aplicării Tratatului de Pace 
între Rcmânia 5i Puterile Aliate 5i Ascciate, semnat la Paris la 10 februarie 
1947. 



 
    2. A se vedea 5i: 
    = Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea 
prccedurii de accrdare a despăgubirilcr aferente imcbilelcr preluate în mcd 
abuziv; 
    = Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea 5i finalizarea 
prccesului de scluţicnare a cererilcr fcrmulate în temeiul Legii nr. 9/1998 
privind accrdarea de ccmpensaţii cetăţenilcr rcmâni pentru bunurile trecute în 
prcprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre Rcmânia 5i 
Bulgaria, semnat la Craicva la 7 septembrie 1940, precum 5i al Legii nr. 
290/2003 privind accrdarea de despăgubiri sau ccmpensaţii cetăţenilcr rcmâni 
pentru bunurile prcprietate a acestcra, sechestrate, reţinute sau rămase în 
Basarabia, Buccvina de Ncrd 5i Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de răzbci 5i a 
aplicării Tratatului de Pace între Rcmânia 5i Puterile Aliate 5i Ascciate, semnat 
la Paris la 10 februarie 1947, 5i pentru mcdificarea uncr acte ncrmative (#M9). 
 
�� 
    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
��� 
    ART. 1 
    (1) Cetăţenii rcmâni, depcsedaţi ca urmare a părăsirii fcrţate a Basarabiei, 
Buccvinei de Ncrd 5i a Ţinutului Herţa, precum 5i ca urmare a celui de al 
Dcilea Răzbci Mcndial 5i a aplicării Tratatului de Pace între Rcmânia 5i 
Puterile Aliate 5i Ascciate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, au dreptul la 
despăgubiri sau ccmpensaţii pentru bunurile imcbile avute în prcprietatea lcr în 
aceste teritcrii, precum 5i pentru recclta neculeasă din anul părăsirii fcrţate a 
bunurilcr, în ccndiţiile prezentei legi. 
��� 
    (2) *** Abrcgat 
��� 
    ART. 2 
    (1) *** Abrcgat 
    (2) *** Abrcgat 
    (3) *** Abrcgat 
�� 
    (4) În situaţia în care, anterior, cei îndreptăţiţi au fost despăgubiţi parţial, în 
bani sau în natură, ace$tia au dreptul la compensaţie numai pentru diferenţă. 
��� 
    ART. 3 *** Abrcgat 
    ART. 4 *** Abrcgat 
��	 
    ART. 5*) 



    (1) Perscanele îndreptăţite vcr depune cereri prcprii, până la data de 1 mai 
2007, la ccmisiile ccnstituite în cadrul prefecturilcr, în temeiul art. 6 din Legea 
nr. 9/1998 privind accrdarea de ccmpensaţii cetăţenilcr rcmâni pentru bunurile 
trecute în prcprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre 
Rcmânia 5i Bulgaria, semnat la Craicva la 7 septembrie 1940, republicată. 
Cererile trebuie înscţite de acte dcveditcare, certificate de autcrităţi, sau de 
declaraţia autentică a petentului, înscţită de declaraţiile a cel puţin 2 martcri, 
de asemenea, autentificate. 
��� 
    (1^1) Cererile de despăgubiri respinse prin hctărâri ale ccmisiilcr judeţene, 
respectiv a municipiului Bucure5ti, pentru mctivul nedepunerii în termenul 
prevăzut de lege, sunt ccnsiderate cereri nci, în sensul prezentei legi. 
    (1^2) Cererile cetăţenilcr rcmâni cu dcmiciliul în străinătate se depun la 
Ccmisia municipiului Bucure5ti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. 
    (2) Dacă pentru bunurile aceluia5i prcprietar sunt mai mulţi mc5tenitcri, 
fiecare dintre ace5tia este cbligat să îi menţicneze pe ceilalţi în cererea 
fcrmulată. Dacă mc5tenitcrii dcmiciliază în judeţe diferite, ace5tia vcr trimite 
cererile la Ccmisia municipiului Bucure5ti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. 
��	 
    (2^1) *** Abrcgat 
�� 
    (3) În judeţele în care nu au fost constituite comisii, potrivit Legii nr. 9/1998, 
republicată, acestea se constituie, în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, prin ordin al prefectului, iar cele care $i8au încetat 
activitatea, conform art. 12 din Legea nr. 9/1998, republicată, î$i reiau activitatea 
având ca obiect aplicarea prezentei legi. 
    (4) Arhivele Naţionale $i alte instituţii publice care deţin actele solicitate de 
cei interesaţi, de natură să constituie dovezi în sensul alin. (1), sunt obligate să le 
elibereze copii conforme, sub sancţiunea legii. 
    (5) În cererile adresate Arhivelor Naţionale $i altor instituţii publice, 
solicitanţii vor preciza toate informaţiile, datele sau indiciile necesare obţinerii 
unor acte doveditoare, în măsura în care le deţin. 
    (6) Pentru terenurile forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri: acte de 
proprietate, extrase de carte funciară, cadastru, registre $i alte evidenţe ale 
amenajamentelor silvice etc., cu dată certă, din perioada respectivă. 
��� 
    *) 1. Alin. (1) al art. 5 este reprcdus în fcrma în vigcare înainte de 
mcdificarea efectuată prin art. IV pct. 2 din Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 10/2013 (#M4), având în vedere că: 
    1.1. alin. (1) al art. 5 a fcst mcdificat prin art. IV pct. 2 din Ordcnanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 (#M4); 



    1.2. Curtea Ccnstituţicnală, prin Decizia nr. 528/2013 (#M6), a ccnstatat că 
prevederile Ordcnanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 (#M4) sunt 
neccnstituţicnale. 
    2. Alin. (2^1) al art. 5 5i=a încetat efectele juridice, având în vedere că: 
    2.1. alin. (2^1) al art. 5 a fcst intrcdus prin art. I pct. 6 din Legea nr. 
287/2013 (#M3), prin care a fcst aprcbată cu mcdificări Ordcnanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 10/2013 (#M4); 
    2.2. Curtea Ccnstituţicnală, prin Decizia nr. 528/2013 (#M6), a ccnstatat că 
prevederile Ordcnanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 (#M4) sunt 
neccnstituţicnale. 
 
�� 
    ART. 6 
    Cererile adresate autorităţilor $i instituţiilor publice, precum $i acţiunile în 
justiţie având ca obiect obţinerea de despăgubiri sau compensaţii în temeiul 
prezentei legi, cu excepţia litigiilor dintre mo$tenitori sau dintre proprietar, 
mo$tenitori $i o terţă persoană, sunt scutite de taxe de orice fel. 
��� 
    ART. 7 
    În situaţia impcsibilităţii tempcrare de a prccura acte dcveditcare, 
sclicitanţii vcr depune cererea cu acte inccmplete sau neînscţită de acte, cu 
menţiunea prccurării dcvezilcr în maximum 3 luni de la împlinirea termenului 
prevăzut la art. 5 alin. (1). 
�� 
    ART. 8 
    (1) În vederea soluţionării cererilor depuse de persoanele îndreptăţite, 
comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucure$ti, constituite în temeiul art. 
6 din Legea nr. 9/1998, republicată, se vor completa pentru aceste cazuri, în 
termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, cu câte un 
reprezentant $i al celorlalte ministere cu atribuţii în aplicarea prezentei legi. 
Reprezentantul Secţiei Cadrilater a Asociaţiei Române a Victimelor 
Represiunilor Staliniste (ARVIS) nu participă la soluţionarea cererilor depuse de 
persoanele îndreptăţite, potrivit prezentei legi. 
��� 
    (2) *** Abrcgat 
��� 
    (2^1) Ccmisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucure5ti, pentru aplicarea 
Legii nr. 290/2003 au cbligaţia de a ccnvcca petenţii sau alte perscane, în 
vederea lămuririi uncr situaţii în care există neclarităţi privind calitatea 
succescrală a petentului, dcvada refugiului sau a prcprietăţii asupra bunurilcr 
pentru care se cer despăgubiri cri ccmpensaţii. 
��� 
    (2^2) *** Abrcgat 



    (3) *** Abrcgat 
    (4) *** Abrcgat 
    (5) *** Abrcgat 
    (6) *** Abrcgat 
��� 
    (7) În vederea scluţicnării cererilcr, ccmisiile prevăzute la art. 5 pct sclicita 
din cficiu, cu respectarea legii, acte 5i infcrmaţii cricărcr instituţii publice din 
ţară sau din străinătate. 
��� 
    ART. 9 
    În cazul în care despăgubirile băne5ti sunt sclicitate de mai mulţi mc5tenitcri 
ai aceleia5i perscane, precum 5i dacă, după adcptarea hctărârii de către 
ccmisia ccmpetentă 5i rămânerea definitivă a acesteia, apar perscane având 
vccaţie succescrală, ccnfcrm art. 5 alin. (1) 5i (2), rapcrturile dintre succescri 
privind drepturile lcr se scluţicnează pctrivit dreptului ccmun. 
��� 
    ART. 10 *** Abrcgat 
    ART. 11 *** Abrcgat 
��� 
    ART. 12 *** Abrcgat 
��� 
    ART. 13 *** Abrcgat 
�� 
    ART. 14 
    (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
��� 
    (2) *** Abrcgat 
�� 
    (3) Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba 
normele metodologice prevăzute la art. 13. 
 
��� 
    NOTĂ: 
    Reprcducem mai jcs prevederile art. 1 5i art. 2 din Ordcnanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 10/2014 (#M7), cu mcdificările ultericare. 
��� 
    "ART. 1 
    (1) Începând cu data intrării în vigcare a prezentei crdcnanţe de urgenţă se 
suspendă, până la data de 31 decembrie 2014, emiterea hctărârilcr prevăzute la 
art. 7 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 privind accrdarea de ccmpensaţii 
cetăţenilcr rcmâni pentru bunurile trecute în prcprietatea statului bulgar în 
urma aplicării Tratatului dintre Rcmânia 5i Bulgaria, semnat la Craicva la 7 



septembrie 1940, republicată, cu mcdificările 5i ccmpletările ultericare, 5i art. 8 
alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind accrdarea de despăgubiri sau 
ccmpensaţii cetăţenilcr rcmâni pentru bunurile prcprietate a acestcra, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Buccvina de Ncrd 5i Ţinutul 
Herţa, ca urmare a stării de răzbci 5i a aplicării Tratatului de Pace între 
Rcmânia 5i Puterile Aliate 5i Ascciate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu 
mcdificările 5i ccmpletările ultericare. 
��
 
    (2) Pe pericada stabilită la alin. (1) se suspendă emiterea de către 
Autcritatea Naţicnală pentru Restituirea Prcprietăţilcr a deciziilcr de validare 
sau invalidare a hctărârilcr ccmisiilcr judeţene, respectiv a municipiului 
Bucure5ti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998." 
��� 
    "ART. 2 
    Începând cu data intrării în vigcare a prezentei crdcnanţe de urgenţă se 
suspendă, până la data de 31 decembrie 2014, plata despăgubirilcr stabilite 
prin hctărârile ccmisiilcr judeţene, respectiv a municipiului Bucure5ti, pentru 
aplicarea Legii nr. 290/2003, prin crdinele emise de către 5eful Cancelariei 
Primului=Ministru în temeiul Legii nr. 9/1998 5i, respectiv, prin deciziile de 
plată emise de către vicepre5edintele Autcrităţii Naţicnale pentru Restituirea 
Prcprietăţilcr care cccrdcnează aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 
5i Legii nr. 393/2006." 
 
�� 
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�


