
LEGE   Nr. 9 din  8 ianuarie 1998    *** Republicată 
privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România "i 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 
 
    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. 9/1998, republicată în Mcnitcrul Oficial al Rcmâniei, Partea I, 
nr. 260 din 18 aprilie 2007 
 
    Acte modificatoare 
���: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 
���: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013*, declarată 
neccnstituţicnală prin Decizia Curţii Ccnstituţicnale nr. 528/2013 (#M4) 
���: 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. 9/1998, republicată, 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. 753/1998 au fcst aprcbate Ncrmele 
metcdclcgice pentru aplicarea 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. 
 
    2. A se vedea 5i: 
    ; Secţiunea a 8;a "Măsuri de finalizare a aplicării 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, republicată" din Ordcnanţa 
Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea uncr măsuri financiare; 
    ; Legea nr. 97/2005 pentru accrdarea de ccmpensaţii cetăţenilcr rcmâni care 
n;au beneficiat de prevederile 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; 
    ; Legea nr. 348/2006 privind stabilirea unui ncu termen pentru cetăţenii 
rcmâni care nu au beneficiat de prevederile 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; 
    ; 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 (#M7). 
 
�� 
    ART. 1 
    (1) Cetăţenii români prejudiciaţi în urma aplicării Tratatului dintre România "i 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit în continuare tratat, 
au dreptul la compensaţiile stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu 
au primit anterior sau au primit numai parţial compensaţii ori despăgubiri pentru 
bunurile imobile / construcţii "i terenuri / pe care le aveau în proprietate în 
judeţele Durostor "i Caliacra, cedate Bulgariei, pentru recoltele neculese de 
porumb, bumbac "i floarea/soarelui, precum "i pentru plantaţii de pomi fructiferi 
"i/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiţi. 
��
 
    (2) *** Abrcgat 
�� 
    (3) Beneficiază de prevederile alin. (1) "i cetăţenii români prejudiciaţi în urma 
imigrării facultative sau obligatorii prevăzute la art. III din tratat, din alte judeţe 
ale Bulgariei decât judeţele cedate, Durostor "i Caliacra. 
    ART. 2 
    (1) Despăgubirile se acordă celor îndreptăţiţi, sub forma unor compensaţii 
băne"ti distincte pentru terenuri, pentru construcţii "i pentru recoltele neculese 



de porumb, bumbac "i floarea/soarelui, precum "i pentru plantaţii de pomi 
fructiferi "i/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiţi, după cum urmează: 
    a) pentru fiecare hectar de teren, o sumă calculată la valoarea medie a 
categoriilor de teren, stabilită în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale pentru 
valoarea de patrimoniu a terenurilor ce constituie capital social, sau, la cerere, 
acţiuni la societăţile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat în judeţul 
de domiciliu sau învecinat, fără ca totalul suprafeţei de teren pentru care se 
acordă compensaţii să depă"ească suprafaţa prevăzută de Legea fondului funciar 
nr. 18/1991, republicată, cu modificările "i completările ulterioare; 
    b) pentru fiecare locuinţă / inclusiv anexele gospodăre"ti /, precum "i pentru 
construcţiile cu alte destinaţii, o sumă calculată în raport cu suprafaţa construită 
"i cu materialele de construcţii folosite, precum "i cu vechimea construcţiei; în 
această sumă este inclusă "i compensaţia pentru terenul aferent construcţiei, 
respectiv terenul de sub construcţie "i curtea; 
    c) pentru recoltele neculese de porumb, bumbac "i floarea/soarelui, o sumă 
calculată în raport cu suprafaţa cultivată "i cu producţia medie la hectar în anul 
1940; 
    d) pentru plantaţii de pomi fructiferi "i/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiţi, 
o sumă calculată în raport cu suprafaţa acestora. 
    (2) Comisia prevăzută la art. 6 va putea majora cu până la 50% compensaţia 
bănească prevăzută la alin. (1) lit. a), b) "i d), în raport cu valoarea deosebită a 
unor construcţii, terenuri intravilane urbane sau rurale, plantaţii de pomi 
fructiferi altoiţi, dacă o asemenea apreciere se justifică pe baza actelor 
prezentate de cei în cauză. 
    (3) Criteriile de evaluare, modalităţile concrete de stabilire a cuantumului 
compensaţiilor pentru terenuri agricole, terenuri intravilane, construcţii "i 
recolte, plantaţii de pomi fructiferi "i/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiţi se 
vor reglementa prin normele metodologice aprobate de Guvern, prevăzute la art. 
13. Criteriile de evaluare a construcţiilor se vor stabili în condiţiile prevăzute de 
Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare. 
    ART. 3*) 
    (1) În cazul în care, anterior, cei îndreptăţiţi au fost despăgubiţi parţial, în bani 
sau în natură, pentru prejudiciile suferite în urma aplicării tratatului, ace"tia au 
dreptul la compensaţie, proporţional, pentru prejudiciul rămas neacoperit, în 
limitele stabilite la art. 2. 
��� 
    (2) *** Abrcgat 
��� 
    *) Alin. (2) al art. 3 5i;a încetat efectele juridice, având în vedere că: 
    1. alin. (2) al art. 3 a fcst intrcdus prin art. III pct. 1 din Ordcnanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 (#M2); 



    2. Curtea Ccnstituţicnală, prin Decizia nr. 528/2013 (#M4), a ccnstatat că 
prevederile Ordcnanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 (#M2) sunt 
neccnstituţicnale. 
 
�� 
    ART. 4 
    (1) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
persoanele îndreptăţite la compensaţii, fo"tii proprietari sau mo"tenitorii 
acestora, vor depune în acest sens cereri însoţite de acte doveditoare la comisia 
judeţeană sau a municipiului Bucure"ti pentru aplicarea legii. 
    (2) Dacă mo"tenitorii fo"tilor proprietari domiciliază în judeţe diferite, ace"tia 
vor depune cererile la comisia municipiului Bucure"ti. 
    (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) "i (2) vor anexa la cerere o declaraţie 
autentificată, pe propria răspundere, din care să rezulte suprafeţele de teren, 
construcţiile "i recoltele pentru care se consideră îndreptăţite să primească 
compensaţii în condiţiile prezentei legi. 
    (4) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), persoanele îndreptăţite pot 
depune cereri, neînsoţite de acte, în situaţia imposibilităţii temporare de a 
procura actele doveditoare, termenul de depunere a actelor prelungindu/se cu 
maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.*) 
//////////// 
    *) A se vedea Legea nr. 97/2005 pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români care n/au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România "i Bulgaria, semnat la Craiova 
la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
325 din 18 aprilie 2005, "i Legea nr. 348/2006 privind stabilirea unui nou 
termen pentru cetăţenii români care nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 
9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România 
"i Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 25 iulie 2006. 
 
��
 
    ART. 5 
    (1) *** Abrcgat 
�� 
    (2) Arhivele Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor "i Dezvoltării Rurale, precum "i alte instituţii publice care deţin acte 
referitoare la situaţia persoanelor evacuate din judeţele Durostor "i Caliacra, ca 
urmare a aplicării tratatului, sunt obligate să elibereze celor interesaţi copii de pe 
actele solicitate. 
    ART. 6 



    (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, se constituie, prin ordin al prefectului, în fiecare judeţ "i în 
municipiul Bucure"ti, câte o comisie pentru aplicarea legii, compusă din 
directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice, directorul direcţiei 
pentru agricultură "i dezvoltare rurală, "eful direcţiei judeţene a Arhivelor 
Naţionale, "eful inspectoratului teritorial în construcţii, un consilier juridic 
desemnat de prefect "i un notar public desemnat de Ministerul Justiţiei, la 
propunerea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. Comisia va funcţiona în 
cadrul prefecturii. 
    (2) Pre"edintele comisiei prevăzute la alin. (1) este prefectul. 
��
 
    (3) *** Abrcgat 
    (4) *** Abrcgat 
��
 
    ART. 7 
    (1) *** Abrcgat 
    (2) *** Abrcgat 
    (3) *** Abrcgat 
    (4) *** Abrcgat 
    (5) *** Abrcgat 
    (6) *** Abrcgat 
�� 
    (7) În cazul în care compensaţia este solicitată de mai mulţi mo"tenitori ai 
aceleia"i persoane, precum "i atunci când după adoptarea hotărârii apar "i alte 
persoane având vocaţie succesorală, raporturile dintre succesori privind 
compensaţia se soluţionează potrivit dreptului comun. 
��
 
    ART. 8 *** Abrcgat 
�� 
    ART. 9 
    (1) Pentru evaluarea terenurilor, construcţiilor "i a recoltelor neculese de 
porumb, bumbac "i floarea/soarelui, a plantaţiilor de pomi fructiferi "i/sau a 
pepinierelor de pomi fructiferi altoiţi, comisiile judeţene sau a municipiului 
Bucure"ti desemnează una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, după 
caz, formate din 3 membri speciali"ti în expertizări de construcţii "i evaluatori 
funciari "i agricoli, desemnaţi din cadrul instituţiilor publice, al serviciilor 
publice deconcentrate sau al consiliilor locale. 
    (2) Consiliile locale, instituţiile publice "i serviciile publice deconcentrate ale 
acestora sunt obligate să delege, la solicitarea comisiei judeţene sau a 
municipiului Bucure"ti, speciali"ti pentru efectuarea rapoartelor tehnice de 
evaluare a despăgubirilor. 



    (3) Rezultatul evaluării se consemnează într/un raport tehnic de evaluare 
semnat de toţi membrii comisiei tehnice, care se înaintează comisiei judeţene 
sau a municipiului Bucure"ti. 
    (4) Comisiile tehnice de evaluare sunt obligate să întocmească, să redacteze "i 
să înainteze cu maximă celeritate rapoartele tehnice de evaluare. 
    (5) Fiecare membru al comisiei tehnice de evaluare beneficiază de o 
indemnizaţie, calculată în raport cu numărul de ore aferente întocmirii fiecărui 
raport, stabilită în lei/oră, pe bază de deviz anexat la raportul tehnic de evaluare, 
aprobat de comisia judeţeană sau a municipiului Bucure"ti. Indemnizaţia brută 
orară se determină prin împărţirea sumei rezultate din aplicarea cotei de 20% 
asupra salariului de bază brut lunar pentru funcţia de secretar general din 
ministere la numărul de ore lucrătoare aferente fiecărei luni. 
    (6) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (5) se impozitează în conformitate cu 
reglementările în vigoare privind impunerea veniturilor persoanelor fizice. 
    (7) Indemnizaţiile pentru membrii comisiilor tehnice sunt plătite de Ministerul 
Finanţelor Publice, prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a 
municipiului Bucure"ti, din sumele prevăzute la capitolul "Alte acţiuni" 
subcapitolul "Despăgubiri civile, precum "i cheltuieli judiciare "i extrajudiciare 
derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor 
legale". 
    ART. 10 
    Cererile adresate oricăror autorităţi publice, precum "i acţiunile în justiţie 
având ca obiect acordarea compensaţiilor prevăzute de prezenta lege sunt scutite 
de orice taxe. 
    ART. 11 
    Dreptul la orice compensaţie pentru pagube suferite în urma aplicării 
tratatului se stinge prin epuizarea prevederilor prevăzute de prezenta lege sau 
prin nesolicitarea compensaţiilor în termenul prevăzut la art. 4. 
    ART. 12 
    Activitatea comisiilor prevăzute la art. 6 încetează la data finalizării tuturor 
cererilor depuse conform art. 4.*) 
//////////// 
    *) A se vedea Legea nr. 97/2005 pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români care n/au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România "i Bulgaria, semnat la Craiova 
la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
325 din 18 aprilie 2005, "i Legea nr. 348/2006 privind stabilirea unui nou 
termen pentru cetăţenii români care nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 
9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România 
"i Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 25 iulie 2006. 



 
    ART. 13 
    Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor "i Turismului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor "i Dezvoltării 
Rurale, Ministerul Afacerilor Externe "i Ministerul Justiţiei vor supune 
Guvernului, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele metodologice**) cu privire 
la modul de lucru al comisiilor constituite conform art. 6, remunerarea 
membrilor comisiilor, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu 
destinaţia de compensaţii, criteriile "i modalităţile de stabilire a compensaţiilor, 
precum "i modalităţile de acordare a acţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a). 
//////////// 
    **) Normele metodologice au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753 
din 26 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
458 din 30 noiembrie 1998, "i au fost modificate "i completate în mod 
corespunzător, potrivit prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 172/1999, prin Hotărârea Guvernului nr. 475 din 9 iunie 2000, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 19 iunie 2000. 
 
    ART. 14 
    Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea ei în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
��� 
    NOTĂ: 
    Reprcducem mai jcs prevederile art. 1 5i art. 2 din Ordcnanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 10/2014 (#M5), 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." 
 
�� 
�


