
 

 

 
 

 
 
 

Raport de activitate al A.N.R.P. pentru luna ianuarie 2015 
 
 

I. Activitatea Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor  
 

 Dosare analizate : 414 

 Titluri de despăgubire emise: 7, în cuantum de 3.562.366 lei  

 Decizii de compensare emise: 153, în cuantum de 54.505.305 puncte 

 Decizii de invalidare: 190 

 

 

II. Activitatea Comisiei speciale de retrocedare a unor imobile care au 
aparţinut cultelor şi minorităţilor naţionale 

 

 Decizii emise: 60, aferente celor 60 de dosare supuse atenţiei Comisiei 
 

III. Titluri de plată emise  
 
 În temeiul Legii nr. 165/2013: 

 

 Tranșa nr. I: număr titluri de plată emise - 28, în cuantum de 

1.667.310,77 lei 

 Tranșa nr. II: număr titluri de plată emise - 500, în cuantum de 

8.196.345,81 lei 

 
 

IV. Dosare de despăgubire analizate la nivelul direcţiilor de specialitate 
 

 Direcţia pentru coordonarea aplicării legislaţiei din domeniul 

restituirii proprietăţii funciare 

 Dosare supuse atenţiei C.N.C.I. - 188 

 Dosare în care s-au solicitat documente autorităţilor 

locale şi/sau persoanelor îndreptăţite - 147 

 

 Direcţia pentru coordonarea aplicării Legii nr.10/2001 

 Dosare supuse atenţiei C.N.C.I. - 226 

 Dosare în care s-au solicitat documente autorităţilor 

locale şi/sau persoanelor îndreptăţite - 460 

 



 

                          

                                                                           
 

 Direcţia pentru aplicarea tratatelor internaţionale 
 Validări în dosarele constituite în baza Legii nr .9/1998 - 2 

 Invalidări  în dosarele constituite în baza Legii nr.9/1998- 1   

 Dosare în care s-au solicitat documente autorităţilor locale 

şi/sau persoanelor îndreptăţite - 60 

 

 Direcţia pentru coordonarea secretariatelor tehnice ale Comisiei 
Speciale de Retrocedare 
 

 Dosare analizate şi pregătite pentru viitoare şedinţe ale 
Comisiei Speciale de Retrocedare -  11 

 Dosare în care s-au solicitat documente autorităţilor 
locale şi/sau persoanelor îndreptăţite  - 30 
 

 
V. Acte procedurale în dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti 
(întâmpinări, recursuri, note de şedinţă, contestaţii la executare) 

 

 Legile fondului funciar - 318 

 Legea nr. 10/2001 - 662 

 Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003 - 1.113  

 O.U.G nr. 94/2000 şi O.U.G. nr. 83/1999 (culte şi minorităţi) - 17 

 
 VI. Activitatea de petiţii şi relaţii cu publicul 

 

 Răspunsuri la petiţii 

 Direcţia pentru coordonarea aplicării legislaţiei din domeniul 

restituirii proprietăţii funciare -  319 

 Direcţia pentru coordonarea aplicării Legii nr.10/2001 - 950 

 Direcţia pentru aplicarea tratatelor internaţionale - 257 
 Direcţia pentru coordonarea secretariatelor tehnice ale 

Comisiei Speciale de Retrocedare -  24 
 Serviciul Secretariat şi emitere titluri de plată - 173 

 

 Audienţe la sediul A.N.R.P. -   465 persoane 
 

 Audienţe telefonice -   1.795 de apeluri 
 


