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Referitor la solicitarea dumneavoastră, privind numărul de cazuri și cuantumul 

despăgubirilor acordate de A.N.R.P. s-au recuperat sumele deja plătite ca urmare a 

reevaluării efectuate de A.N.R.P.  așa cum a dispus Curtea de Conturi prin rapoartele din 

2009 și 2013, care sunt aceste cazuri și ce beneficiari vizează, vă comunicăm 

următoarele: 

În primul rând este de subliniat faptul că în raportul juridic obligațional generat de 

controalele desfășurate de Curtea de Conturi a României cu privire la modul de evaluare 

a dosarelor de despăgubire întocmite în baza legilor speciale de reparație, Ministerul 

Finanțelor Publice nu a fost parte. Toate măsurile lăsate de organul de control au fost în 

sarcina Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, această instituție având 

obligația de a dispune verificarea tuturor rapoartelor de evaluare ce au stat la baza 

deciziilor emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor și de a lua măsuri 

de expertizare și reevaluare a imobilelor ce fac obiectul rapoartelor de evaluare care nu 

respectă cerințele Standardelor Internaționale de Evaluare și care au o valoare mai mare 

de 500.000 lei. Totodată, în urma reevaluării, se va stabili întinderea prejudiciului cauzat 

bugetului de stat prin plata unor despăgubiri supraevaluate și se vor întreprinde măsurile 

legale în vederea recuperării acestuia. 

În al doilea rând, așa după cum rezultă din adresa nr.166/GB/2020 emisă de Autoritatea 

Națională pentru Restituirea Proprietăților, activitatea acestei instituții a fost supusă unor 

controale desfășurate de Curtea de Conturi a României, finalizate prin Decizia 

nr.2/15.05.2009 și Decizia 10/10.10.2013 printre alte măsuri stabilite de organul de control 

fiind și cele de care am facut vorbire mai sus. 

Prin adresa mai sus amintită, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ne-a 

sesizat în vederea continuării demersurilor necesare îndeplinirii obiectivului avut în vedere 

de Curtea de Conturi apreciind că legitimarea procesuală activă în promovarea unor 

acțiuni în instanța de judecată pentru recuperarea prejudiciului a cărui evaluare parțială 

au realizat-o începând cu anul 2014, revine Ministerului Finanțelor Publice, ca 

reprezentant al Statului Român, în calitatea acestuia de acționar la Fondul Proprietatea 

(perioada 2007-2011) și în raport de plățile în numerar efectuate din bugetul Ministerului 

Finanțelor Publice în conformitate cu dispozițiile Legii nr.165/2013. 
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Răspunzând solicitărilor autorității, Ministerul Finanțelor Publice a comunicat faptul că va 

analiza premisele legale ce vor fi coroborate cu situația de fapt, pentru fiecare caz în parte, 

pentru a evalua posibilitatea inițierii unor demersuri în justiție care să vizeze recuperarea 

unor posibile prejudicii aduse bugetului de stat, numai pentru perioada ulterioară intrării în 

vigoare a Legii nr. 165/2013. Însă, pentru a realiza această analiză este necesar să ne fie 

transmisă documentația aferentă fiecărui caz în parte, știut fiind că orice afirmație și 

pretenție trebuie dovedită cu înscrisuri.  

Prin urmare, în raport de faptul că  Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, 

instituția căreia îi revenea obligația de a aduce la îndeplinire măsurile trasate de Curtea 

de Conturi a României, ne-a sesizat în acest an cu privire la promovarea unor eventuale 

litigii în instanță pentru recuperarea prejudiciului constatat ca urmare a reevaluărilor ce le-

a efectuat, fără însă a transmite documentația aferentă fiecărui caz în parte până la acest 

moment nu au fost demarate demersuri litigioase în acest sens. 
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