
– Petiția nr. 1734/2008, adresată de Virgil Stere, de naționalitate română, în 
numele Asociației Proprietarilor pe Legea 112/1995, însoțită de 785 de 
semnături, privind încălcarea dreptului la proprietate în România

Petiționarul, care reprezintă interesele a peste 300 000 de familii ce au achiziționat 
imobile în baza Legii 112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor imobile 
cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului („Legea caselor 
naționalizate”), consideră că dreptul său la proprietate este încălcat prin măsurile 
legislative ulterioare care dau posibilitatea proprietarilor expropriați în perioada 6 
martie 1945 - 22 decembrie 1989 să își redobândească proprietățile. Potrivit 
petiționarului, foștii chiriași și-au dobândit legal locuințele, iar modificarea succesivă 
a legilor nu trebuie să le încalce dreptul la proprietate. Petiționarul consideră că 
modificările succesive ale legislației române privind restituirea proprietăților 
naționalizate ar fi neconstituționale având efect retroactiv și ar fi facilitat crearea unor 
rețele de recuperatori care acționează în numele foștilor proprietari, ai moștenitorilor 
acestora sau ai moștenitorilor foștilor proprietari. El susține că întreaga situație 
creează o incertitudine legislativă privind situația imobilelor și cere Parlamentului 
European să intervină pe lângă autoritățile române pentru a le determina să respecte 
dreptul la proprietate legal dobândită.

Informație

– Parlamentul European a primit numeroase petiții, între care petiția nr. 665/2006, 
din partea foștilor proprietari care întâmpină probleme în demersurile de 
reconstituire al drepturilor asupra proprietăților confiscate în perioada comunistă 
atât în România cât și în alte state membre din Europa Centrală și de Est; de 
asemenea, Parlamentul a primit petiții privind cazuri individuale ale chiriașilor 
care și-au achiziționat legal locuințele după 1989 și au fost afectați de procesul de 
restituire;

- Comisia pentru petiții a solicitat realizarea unui studiu extern, cu caracter 
informativ privind stadiul procesului de restituire în România, Bulgaria și statele 
din Balcanii Occidentali, însă studiul nu va trata direct chestiunea chiriașilor 
deveniți proprietari;

- problema proprietății a fost discutată cu autoritățile române în cursul vizitei 
realizate de delegația Comisiei pentru petiții în România la sfârșitul lunii iunie 
2008. 

Recomandări

– se declară admisibilă;
– se solicită informații Ministerului Justiției din România.


