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 În cursul dezbaterilor în Comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
  
 

Nr. 
Crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

1. Motivare pro 
2. Motivare contra 

0. 1. 2. 3. 
1. Lege pentru reconstituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor agricole şi cu 
destinaţie forestieră în baza dispoziţiilor Legii 
nr. 169/1997, cuprinse în Legea fondului 
funciar nr. 18/1991, republicată. 

Reformularea titlului legii: 
“Lege privind unele măsuri pentru 
finalizarea procesului de reconstituire a 
dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole, prevăzut prin Legea nr. 18/1991 – 
republicată.” 
Deputat Ştefan Popescu Bejat - PD 

1. Legea fondului funciar nr. 
18/1991 a fost republicată, 
incluzându-se modificările şi 
completările aduse prin Legea 
169/1997. 
Trimiterea din titlu la dispoziţiile 
acestei legi este nejustificată. 
Opinăm ca problema reconstituirii 
dreptului de proprietate asupra 
terenurilor cu destinaţie forestieră, 
să facă obiectul unei legi separate 
din următoarele considerente: 
a) specificul deosebit al 

gospodăririi fondului forestier; 
b) lipsa unei legislaţii care să 

asigure, în acest moment, 
protecţia pădurilor; 

c) necesitatea stabilirii unor 
principii clare privind problema 
pădurilor. 

2. Legea fondului funciar 18/1991 
şi Legea 169/1997 au stabilit o 
reglementare unitară a fondului 
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funciar. A rupe în două această lege 
nu este posibil. 
Art. 45 alin. 4 din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991 – republicată, 
rezolvă problema protecţiei 
pădurilor. Punerea în posesie se va 
face numai după stabilirea 
regimului silvic al acestora. 

2.  După art. 1 se introduce un art. nou, art. 11, cu 
următorul cuprins: 
“Drepturile dobândite în temeiul Legii 
fondului funciar nr. 18/1991  vor fi 
reconfirmate fără afectarea stării de drept 
constituite prin adeverinţă de proprietate, 
proces-verbal de punere în posesie sau titlu de 
proprietate”. 
Grupul parlamentar PDSR din Comisie 

1. Pentru evitarea creării de 
bulversare în agricultură şi 
respectarea prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991. 
2. Text superfluu. 

3. Art. 2.- (1) Reconstituirea dreptului de 
proprietate pentru persoanele fizice prevăzute 
la art. 9 alin.1 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, pentru diferenţa dintre 
suprafaţa de 10 ha de familie şi cea adusă în 
cooperativa agricolă de producţie sau preluată 
în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 
ha de familie, se face integral în localităţile în 
care există suprafeţe de teren agricol rezervă la 
dispoziţia comisiei, potrivit art. 18 din aceeaşi 
lege. 

Alin.1 al art. 2 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 2.- (1) Reconstituirea dreptului de 
proprietate pentru persoanele fizice prevăzute 
la art. 9 alin.1 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, pentru diferenţa dintre 
suprafaţa de 10 ha de familie şi cea adusă în 
cooperativa agricolă de producţie sau preluată 
în orice mod de aceasta, după martie 1946, 
dar nu mai mult de 50 ha de autor, se face 
integral în localităţile în care există suprafeţe 
de teren agricol rezervă la dispoziţia comisiei, 
potrivit art. 18 din aceeaşi lege”. 
Deputat Mihai Chiriac – USD-PD 

1. Pentru că nu există autor-
proprietar cu mai mult de 50 ha 
conform Legii nr. 187/1945. 
2. Pentru că în reconstituirea 
dreptului de proprietate, în limita 
suprafeţei de 50 ha/familie se pot 
ivi mai multe situaţii:  
- un singur moştenitor şi are un 

unic autor; 
- un singur moştenitor şi are mai 

mulţi autori; 
- mai mulţi moştenitori şi au un 

singur autor 
- mai mulţi moştenitori şi au mai 
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mulţi autori. 
4.  Art. 2.- (1) Reconstituirea dreptului de 

proprietate pentru persoanele fizice prevăzute 
la art. 9 alin.1 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, pentru diferenţa dintre 
suprafaţa de 10 ha de familie şi cea adusă în 
cooperativa agricolă de producţie sau preluată 
în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 
ha de familie, se face integral în localităţile în 
care există suprafeţe de teren agricol rezervă la 
dispoziţia comisiei, potrivit art. 18 din aceeaşi 
lege. 

Alin. 1 al art. 2 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 2.- (1) Reconstituirea dreptului de 
proprietate pentru persoanele fizice prevăzute 
la art. 9 alin.1 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, pentru diferenţa dintre 
suprafaţa de 10 ha de familie şi cea adusă în 
cooperativa agricolă de producţie sau preluată 
în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 20  
ha pentru fiecare proprietar sau 
moştenitorii acestuia, se face integral în 
localităţile în care există suprafeţe de teren 
agricol rezervă la dispoziţia comisiei, potrivit 
art. 18 din aceeaşi lege”. 
Deputat Ilie Neacşu - PRM 

1. Reducerea suprafeţelor nelucrate 
şi menţinerea sectorului agricol de 
stat (foste IAS) şi cercetare. 
2. Textul se referă la suprafaţa de 
teren aflată la dispoziţia comisiei. 
20 ha pentru fiecare proprietar sau 
moştenitorii acestuia duce la o 
divizare mai puternică a 
proprietăţii. 

5. Art. 2.- (2) În cazul în care în localitate nu 
există suprafeţe de teren agricol pentru a 
satisface cererile integral, în condiţiile alin. 1, 
reconstituirea dreptului de proprietate se va 
face şi din suprafeţele de teren agricol trecute 
în proprietatea comunei, oraşului sau 
municipiului, conform art. 49 din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată şi, 
după caz, în situaţiile în care prin hotărâri 
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, 
se constată nulitatea absolută a unor titluri de 
proprietate, din terenurile agricole care trec în 
proprietatea privată a statului în baza unor 
astfel de hotărâri. 

Se elimină. 
Deputat Ilie Neacşu - PRM 

1. Sunt lezate interesele 
comunităţilor locale. 
2. Prin respectarea dreptului de 
proprietate nu pot fi lezate 
interesele comunităţii, întrucât 
suprafeţele de teren nu au aparţinut 
comunităţii locale. 

6. Art. 2.- (2) În cazul în care în localitate nu Alin. 2 al art. 2 se va modifica şi va avea 1. Statul poate avea în proprietate 
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există suprafeţe de teren agricol pentru a 
satisface cererile integral, în condiţiile alin. 1, 
reconstituirea dreptului de proprietate se va 
face şi din suprafeţele de teren agricol trecute 
în proprietatea comunei, oraşului sau 
municipiului, conform art. 49 din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată şi, 
după caz, în situaţiile în care prin hotărâri 
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, 
se constată nulitatea absolută a unor titluri de 
proprietate, din terenurile agricole care trec în 
proprietatea privată a statului în baza unor 
astfel de hotărâri. 

următorul cuprins: 
“Art. 2.- (2) În cazul în care în localitate nu 
există suprafeţe de teren agricol pentru a 
satisface cererile integral, în condiţiile alin. 1, 
reconstituirea dreptului de proprietate se va 
face şi din suprafeţele de teren agricol trecute 
în proprietatea comunei, oraşului sau 
municipiului, conform art. 49 din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată şi, 
după caz, în situaţiile în care prin hotărâri 
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, 
se constată nulitatea absolută a unor titluri de 
proprietate, din terenurile agricole care trec în 
proprietatea privată a statului în baza unor 
astfel de hotărâri, iar dacă nici astfel nu pot 
fi satisfăcute integral cererile, atunci din 
terenuri aflate în domeniul privat al 
statului”. 
Deputat Garda Dezso – UDMR 

terenuri agricole şi/sau forestiere în 
afara celor deţinute de staţiunile de 
cercetare agricolă şi unităţi 
similare, de aceea ar fi injust ca 
această categorie de terenuri să nu 
fie inclusă. 
2. Pentru a nu afecta suprafeţele 
aflate în proprietatea statului 
înainte de 1945. 

7. Art. 2.- (3) În situaţia în care nu se poate face 
reconstituirea dreptului de proprietate integral 
în condiţiile alin. 2, pentru diferenţa de teren 
agricol se vor acorda despăgubiri, în cotă 
proporţională cu diferenţa de teren care nu 
poate fi reconstituită. 

Se elimină. 
Deputat Vasile Panteliuc – PDSR  

1. Având în vedere că suprafaţa 
minimă pe autor este de 50 ha, sunt 
rezerve de teren. 
În cazuri deosebite se vor acorda 
despăgubiri care urmează să facă 
obiectul unei legi speciale. 
2. Pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate integral despăgubirile 
trebuie prevăzute. 

8. Art. 2.- (3) În situaţia în care nu se poate face 
reconstituirea dreptului de proprietate integral 
în condiţiile alin. 2, pentru diferenţa de teren 

Alin. 3 al art. 2 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 2.- (3) În situaţia în care nu se poate face 

1. Mulţi proprietari sau moştenitori 
vor renunţa la dorinţa de a intra în 
posesia unor terenuri agricole, 
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agricol se vor acorda despăgubiri, în cotă 
proporţională cu diferenţa de teren care nu 
poate fi reconstituită. 

reconstituirea dreptului de proprietate integral 
în condiţiile alin. 2, pentru diferenţa de teren 
agricol se vor acorda despăgubiri, în cotă 
proporţională cu diferenţa de teren care nu 
poate fi reconstituită, după cum urmează: 
a) pentru terenurile situate la şes se 

stabileşte o despăgubire de 3 milioane lei 
pentru fiecare ha; 

b) pentru terenurile în pantă despăgubirea 
va fi de 2 milioane lei pentru fiecare ha. 

Deputat Ilie Neacşu – PRM  

preferând bani. 
2. Despăgubirile vor fi stabilite 
printr-o lege specială şi la 
acordarea lor se va ţine cont de 
valoarea de piaţă. 

9.  Art. 2.- (4) Prin lege specială se vor stabili 
modul de evaluare a terenurilor agricole, de 
acordare a despăgubirilor, instituţiile abilitate 
să calculeze astfel de despăgubiri, sursele 
financiare, precum şi modalităţile de plată 
către beneficiari. 

Se elimină. 
Grupul parlamentar PDSR din Comisie. 
Deputat Ilie Neacşu - PRM 

1. Nu se cunoaşte situaţia reală a 
balanţei suprafeţei de teren 
necesară. 
2. Situaţia balanţei se cunoaşte, dar 
nu s-a trecut efectiv la examinarea 
cererilor. 

10.  După alin. 3 al art. 2 se introduce un alin. nou, 
alin. 4, cu următorul cuprins: 
“Art. 2.- (4) Despăgubirile se vor realiza 
prin acţiuni la societăţile comerciale, mai 
puţin la bănci, societăţi de asigurare şi cele 
care realizează produse accizate”. 
Grupul PDSR din Comisie. 

1. Nu se cunoaşte balanţa suprafeţei 
necesare Legii 169/1998, nu se 
cunoaşte dimensiunea 
despăgubirilor. 
2. Despăgubirile acordate se vor 
stabili printr-o lege specială. 

11.  După alin. 3 al art. 2 se introduce un alin. nou, 
alin. 4, cu următorul cuprins: 
“Art. 2.- (4) Pentru diferenţa de teren 
pentru care nu se poate face reconstituirea 
în condiţiile alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 se 
acordă despăgubiri, în valoare 
proporţională cu această diferenţă”. 

1. Pentru dimensionarea 
despăgubirilor. 
2. Text superfluu. 
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Deputat Valeriu Tabără – PUNR 
Deputat Petru Şteolea – PUNR 

12  Dup alin. 5 al art. 2 se introduce un alin. nou, 
alin. 6, cu următorul cuprins: 
“Art. 2.- (6) Plata despăgubirilor se face 
pentru toate persoanele îndreptăţite odată 
cu eliberarea titlurilor de proprietate, iar în 
localităţile în care nu se pot aplica 
prevederile alin. 1 şi alin. 2 odată cu 
eliberarea primului titlu de proprietate în 
temeiul prezentei legi, în judeţul respectiv”. 
Deputat Valeriu Tabără – PUNR 
Deputat Petru Şteolea – PUNR  

1. Pentru a nu întârzia plata 
despăgubirilor. 
2. Modul de plată va fi stabilit 
printr-o lege specială, pentru a nu 
crea un blocaj la eliberarea titlurilor 
de proprietate. 
 

13.  După art. 3, se introduce un art. nou, art. 31 cu 
următorul cuprins: 
“Art. 31 (1) Terenurile din extravilanul 
localităţilor indiferent de domeniul de 
utilizare, foste proprietaţi ale persoanelor 
fizice care abuziv sau prin diverse acte 
legislative au trecut în proprietatea statului 
şi se găsesc incluse în diverse amenajări 
hidrotehnice, de hidroamelioraţii sau de 
altă natură, se restituie foştilor proprietari. 
(2) În condiţiile în care lucrările de la alin. 
(1) au fost executate, foştilor proprietari 
sau moştenitorilor acestora li se oferă la 
cerere terenuri de aceeaşi calitate  şi egale 
ca suprafaţă sau terenuri de calitate 
diferită, echivalentă în teren arabil cu 
suprafaţa expropriată. 
(3) Când lucrările pentru care suprafaţa a 

1. Sunt suprafeţe în jurul sistemelor 
de irigat care nu sunt afectate de 
lucrări de investiţii. 
2. Toate terenurile expropriate 
pentru o investiţie care nu a fost 
finalizată vor reveni foştilor 
proprietari printr-un text de lege (ca 
regulă generală) în finalul legii. 
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fost expropriată nu au fost executate sau se 
află la stadiul de proiect, suprafaţa de teren 
se restituie la cerere foştilor proprietari sau 
moştenitorilor acestora sau se asigură 
despăgubirea la valoarea reală a terenului 
sau se asigură teren în echivalent. 
(4) Suprefeţele de teren expropriate pot fi 
compensate la cererea foştilor proprietari 
sau a moştenitorilor acestora, cu suprafeţe 
de teren cu folosinţă forestieră. 
(5) Valoarea terenurilor agricole sau cu alte 
destinaţii se stabileşte de către Oficiile de 
pedologie şi agrochimie, având ca bază 
Normele metodologice elaborate de 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi 
Ministerul Finanţelor şi ea nu poate fi mai 
mică decât valoarea pe piaţa liberă a 
terenurilor din zonă. 
(6) Taxa de evaluare valorică a terenurilor 
se stabileşte prin Normele metodologice 
elaborate de Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei şi Ministerul Finanţelor şi ea 
se plăteşte de către unitatea care 
gestionează lucrarea pentru care s-au 
naţionalizat terenurile.” 
Deputat Valeriu Tabără - PUNR 

14.  După art. 4 se introduc două art. noi, art. 41 şi 
art. 42 cu următorul cuprins: 
“Art. 41 . – (1) Specialiştilolr agricoli 
(ingineri agronomi, ingineri zootehnişti, 
medici veterinari, ingineri mecanici 

1. 
2. Proiectul se referă la stabilirea 
modului concret de aplicare  a  
dispoziţiilor Legii 169/1997 şi 
anume de restituire  a dreptului de 
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agricoli, specialişti în îmbunătăţiri funciare 
şi organizarea teritoriului, care au lucrat 
înainte de 1989 mai mult de 2 ani în 
unităţile agricole sau sectoare cu activitate 
agricolă şi pentru cei care lucrează în 
agricultură în prezent, indiferent de forma 
de proprietate sau în diverse activităţi din 
domenii agricole, industrie alimentară, 
servicii pentru agricultură ca şi pentru 
specialiştii care lucrează în învăţământul 
profesional, liceal şi universitar agricol, se 
atribuie la cerere în proprietate, o 
suprafaţă  de minim 10 ha de teren în 
echivalent. 
(2) Pentru centrele agricole comunale şi 
orăşeneşti se asigură în folosinţă suprafeţe 
de minimum 20 ha, care se utilizează 
pentru testarea şi promovarea de soiuri şi 
tehnologii noi, model pentru producătorii 
agricoli din localităţile rurale sau orăşeneşti 
care practică agricultura. 
(3) Suprafeţele de teren echivalent arabil de 
la al. (1) şi (2) se atribuie din rezervele de 
teren stabilite la art. 2, al. (1) ş (2) cât şi din 
suprafeţele de teren proprietate de stat. 
(4) Solicitanţii de terenuri da la al. (1) 
trebuie să facă dovada că nu posedă în 
proprietate suprafeţe de teren din 
reconstituiri sau constituiri de proprietăţi 
în urma aplicării Legii 18/1991 sau din alte 
surse. 
(5) Se exclud de la prevederile al. (1) 

proprietate. 
Constituirile  vor face obiectul unei 
legi speciale. 
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persoanele care la intrarea în vigoare a 
prezentei legi au înstrăinat sub o formă sau 
alta suprafeţe de teren în echivalent arabil 
din extravilanul localităţilor. 
(6) Suprafeţele primite în proprietate în 
conformitate cu prevederile al. (1) nu pot fi 
înstrăinate decât după 10 ani de la 
obţinerea titlului de proprietate. 
(7) Suprafeţele primite în folosinţă în 
conformitate cu al. (2) nu li se poate 
schimba destinaţia decât în cazul când se 
face schimb cu o altă suprafaţă echivalentă 
ca mărime şi calitate. 
(8) Veniturile realizate de pe suprafeţele de 
la al. (2) se constituie venituri ale centrului 
agricol în proporţie de 75% iar restul se 
atribuie personalului care gestionează 
suprafaţa de teren în conformitate cu 
metodologia elaborată de direcţiile generale 
pentru agricultură şi alimentaţie judeţene, 
aprobată de Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei. 
Deputat Valeriu Tabără – PUNR 

15.   Art. 42 . – (1) Şcolilor gimnaziale din mediul 
rural şi liceelor cu profil agricol şi 
agroalimentar şi silvic precum şi unităţilor 
de învăţământ superior cu profil agricol şi 
silvic li se atribuie la cerere suprafeţe de 
teren în echivalent arabil. 
(2) Şcolilor gimnaziale din mediul rural li se 
atribuie, la cerere, suprafaţa de până la 5 

1. 
2. Proiectul se referă la stabilirea 
modului concret de aplicare  a  
dispoziţiilor Legii 169/1997 şi 
anume de reconstituire  a dreptului 
de proprietate. 
Constituirile  vor face obiectul unei 
legi speciale. 
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ha teren în echivalent arabil. 
(3) Şcolilor profesionale şi liceelor cu profil  
agricol şi agroalimentar li se atribuie la 
cerere o suprafaţă de până la 100 ha teren 
în echivalent arabil. 
(4) Unităţilor de învăţământ superior cu 
profil agricol li se atribuie o suprafaţă de 
minim 500 ha teren în echivalent agricol. 
(5) Suprefeţele de teren în echivalent 
agricol necesare pentru a satisface 
prevederile de la al. (1), (2)  şi  (3) se iau din 
rezervele rămase de la aplicarea Legii 
18/1991 sau din suprafeţele proprietăţii de 
stat sau publice. 
(6) Suprafeţele de teren în echivalent arabil 
necesare pentru aplicarea prevederilor art. 
(4) se preiau din proprietatea statului sau 
proprietate publică. 
(7) Veniturile realizate de unităţile şcolare 
din valorificarea producţiei agricole de pe 
suprafeţele agricole proprii nu sunt 
impozabile, sunt scutite de TVA şi se 
utilizează în totalitate pentru dezvoltarea 
bazei de învăţământ a unităţilor şcolare şi 
de stimulare a activităţii de învăţământ în 
aceste unităţi. 
Grupul parlamentar PUNR 

16.  La art. 4 se introduce un alin. nou, alin. 2, cu 
următorul cuprins: 
“Art.4. -  (2)  Au prioritate unităţile de 
învăţământ din mediul rural, cele cu profil 

1. Pentru promovarea agriculturii în 
rândul tinerilor, susţinerea 
extrabugetară a unităţilor sanitare şi 
a celor de asistenţă socială. 



0. 1. 2. 3. 
 

 11 

agricol, unităţile sanitare şi cele de asistenţă 
socială.” 
Grupul parlamentar PDSR 

2. Legea  prevede reconstituirea şi 
nu constituirea. 

17.  Art.5. – (1) La stabilirea dreptului de 
proprietate prin reconstituire, pentru terenurile 
agricole, în conformitate cu prevederile 
prezentei legi, comisiile comunale, orăşeneşti 
şi municipale şi comisiile judeţene constituite 
potrivit legii vor verifica în mod riguros 
existenţa actelor doveditoare prevăzute la art. 
9 alin. 5 din Legea fondului funciar 18/1991, 
republicată, precum şi pertinenţa, 
verosimilitatea şi concludenţa acestor acte, 
ţinând seama şi de dispoziţiile art. 11 alin. 1 şi 
2 din aceeaşi lege. 

Alin. 1 al art. 5 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.5. – (1) La stabilirea dreptului de 
proprietate prin reconstituire, pentru terenurile 
agricole, în conformitate cu prevederile 
prezentei legi, comisiile comunale, orăşeneşti 
şi municipale şi comisiile judeţene constituite 
potrivit legii vor verifica în mod riguros 
existenţa actelor doveditoare prevăzute la art. 
9 alin. 5 din Legea fondului funciar 18/1991, 
republicată, precum şi pertinenţa, 
verosimilitatea şi concludenţa acestor acte, 
ţinând seama şi de dispoziţiile art. 11 alin. 1 şi 
2 din aceeaşi lege, excluzându-se declaraţiile 
cu martori.” 
Grupul parlamentar PDSR  

1. Pentru evitarea declaraţiilor 
mincinoase şi a echivocului. 
2. Acest sistem probator există în 
procedura judiciară. 

18.  După alin. 2 al art. 5 se introduc două alin. 
noi, alin. 3 şi 4 cu următorul cuprins: 
“Art.5. – (3) Prefectul în calitatea lui de 
preşedinte al comisiei de aplicare a 
reformei funciare la nivel judeţean, 
răspunde pentru întreaga acţiune, inclusiv 
pentru acordarea nejustificată a unor 
suprafeţe de teren.” 
Grupul parlamentar PDSR. 

1. Pentru disciplină şi seriozitate în 
aplicarea acţiunii şi corelare cu art. 
9 alin. 9 şi 10 din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991. 
2. Prevederi cuprinse în Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată. 

19.  “Art.5. – (4) În termen de 15 zile Guvernul 
va înfiinţa o comisie centrală cu atribuţii în 
domeniul metodologiei, avizării şi 

1. Reforma funciară trebuie aplicată 
în mod unitar, sub coordonare 
guvernamentală. 
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controlului în aplicarea reformei funciare.” 
Grupul parlamentar PDSR 

2. Text superfluu. 

20. Art.7. – (1) Persoanelor fizice cărora li s-a 
stabilit calitatea de acţionar la societăţile 
comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau 
piscicol, în temeiul art. 36 din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991, nemodificată, pot opta 
pentru a rămâne cu această calitate sau pentru 
a li se restitui fizic terenurile agricole din 
patrimoniul societăţii comerciale la care au 
stabilite această calitate.  

Alin. 1 al art. 7 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.7. – (1) Persoanelor fizice cărora li s-a 
stabilit calitatea de acţionar sau locator la 
societăţile comerciale pe acţiuni cu profil 
agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din 
Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi art. 22 
din Legea nr. 16/1997, vor fi puse efectiv în 
posesie, în sole mari comasate”. 
Grupul parlamentar PDSR 

1. Crearea de exploataţii viabile. 
2. Legea crează condiţiile necesare 
pentru realizarea exploataţiilor 
viabile. 

21. Art.10. – (1) În cazul în care persoanele fizice 
prevăzute la art. 7 şi art. 8 optează pentru a li 
se restitui terenurile agricole, la care sunt 
îndreptăţite, în fizic, consiliile comunale, 
orăşeneşti sau municipale din unităţile 
administrativ teritoriale unde se află terenurile 
împreună cu oficiile de cadastru agricol vor 
delimita terenurile solicitate pe vachile 
amplasamente, dacă acestea sunt libere de 
construcţii şi neafectate de planuri de 
sistematizare sau în sole, situate în imediata 
apropiere a localităţilor.În acest sens vor 
întocmi un proces-verbal de delimitare şi un 
plan de situaţie şi vor adopta o hotărâre a 
consiliului local, în condiţiile şi cu procedura 
prevăzute în Legea 69/1991, republicată. 
(2) Procesul verbal de delimitare împreună cu 
hotărârea consiliului local vor fi supuse 
aprobării comisiei judeţene de aplicare a Legii 

Se elimină. 
Grupul parlamentar PDSR. 

1. Text rezolvat prin  art. 7 şi art. 8 
în formularea nouă. 
- Prevederile art. 10 sunt cuprinse 

în Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicată. 

- Procedurile prevăzute sunt 
greoaie, dificile faţă de Legea 
fondului funciar nr. 18/1991. 

2. Pentru a da rigoare textului legii. 
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fondului funciar, care este obligată să 
pronunţe în termen de 15 zile de la primirea 
acestuia. Hotărârea comisiei judeţene este 
definitivă. 
(3) Hotărârea comisiei judeţene şi respectiv 
procesul verbal de delimitare şi planul de 
situaţie vor fi transmise societăţilor 
comerciale, institutelor şi staţiunilor de 
cercetare şi producţie agricole, precum şi 
regiile autonome cu profil agricol, cât şi 
comisiilor locale pentru a fi avute în vedere  la 
întocmirea documentaţiei necesare la stabilirea 
amplasamentelor potrivit legii şi punerii în 
posesie a titularilor, precum şi eliberării 
titlurilor le proprietate. 
(4) Operaţiunile prevăzute la alin. 3, inclusiv 
emiterea titlurilor de proprietate se vor efectua 
în termen de 1 an de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi. 

22. Art. 10. – (1) În cazul în care persoanele fizice 
prevăzute la art. 7 şi art. 8 optează pentru a li 
se restitui terenurile agricole, la care sunt 
îndreptăţite, în fizic, consiliile comunale, 
orăşeneşti sau municipale din unităţile 
administrativ teritoriale unde se află terenurile 
împreună cu oficiile de cadastru agricol vor 
delimita terenurile solicitate pe vachile 
amplasamente, dacă acestea sunt libere de 
construcţii şi neafectate de planuri de 
sistematizare sau în sole, situate în imediata 
apropiere a localităţilor.În acest sens vor 

Alin. 1 al art. 10 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.10. – (1) Persoanelor fizice îndreptăţite 
prevăzute la art. 7 şi art. 8  li se vor delimita 
terenurile care fac obiectul restituirii , în 
fizic,  de consiliile comunale, orăşeneşti sau 
municipale din unităţile administrativ 
teritoriale unde se află terenurile împreună cu 
oficiile de cadastru agricol, în sole compacte 
în imediata apropiere a localităţilor.  
În acest sens vor întocmi un proces-verbal de 
delimitare şi un plan de situaţie şi vor adopta o 

1. 
2. De fapt, aceste suprafeţe 
necesare reconstituirii se află în 
imediata apropiere a localităţilor şi 
ele se pot constitui în exploataţii 
viabile pe vechile aplasamente. 
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întocmi un proces-verbal de delimitare şi un 
plan de situaţie şi vor adopta o hotărâre a 
consiliului local, în condiţiile şi cu procedura 
prevăzute în Legea 69/1991, republicată. 

hotărâre a consiliului local, în condiţiile şi cu 
procedura prevăzute în Legea 69/1991, 
republicată”. 
Grupul parlamentar PDSR 

23. Art. 10. – (1) În cazul în care persoanele fizice 
prevăzute la art. 7 şi art. 8 optează pentru a li 
se restitui terenurile agricole, la care sunt 
îndreptăţite, în fizic, consiliile comunale, 
orăşeneşti sau municipale din unităţile 
administrativ teritoriale unde se află terenurile 
împreună cu oficiile de cadastru agricol vor 
delimita terenurile solicitate pe vachile 
amplasamente, dacă acestea sunt libere de 
construcţii şi neafectate de planuri de 
sistematizare sau în sole, situate în imediata 
apropiere a localităţilor.În acest sens vor 
întocmi un proces-verbal de delimitare şi un 
plan de situaţie şi vor adopta o hotărâre a 
consiliului local, în condiţiile şi cu procedura 
prevăzute în Legea 69/1991, republicată. 

Alin. 1 al art. 10 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 10. – (1) În cazul în care persoanele 
fizice prevăzute la art. 7 şi art. 8 optează 
pentru a li se restitui terenurile agricole, la 
care sunt îndreptăţite, în fizic, consiliile 
comunale, orăşeneşti sau municipale din 
unităţile administrativ teritoriale unde se află 
terenurile împreună cu oficiile de cadastru 
agricol vor delimita terenurile solicitate pe 
vachile amplasamente, dacă acestea nu sunt 
atribuite conform Legii fondului funciar 
18/1991, sunt libere de construcţii şi 
neafectate de planuri de sistematizare sau în 
sole, situate în imediata apropiere a 
localităţilor, în Legea 69/1991, republicată. 
Deputat Mihai Chiriac - PD 

1.  
2. Legea fondului funciar 18/1991 
nu prevedea atribuirea efectivă a 
terenurilor în perimetrele fostelor 
IAS-uri, în afara celor 5000 m2. 

24. Art.10.- (1) În cazul în care persoanele fizice 
prevăzute în art.7 şi art.8 optează pentru a li se 
restitui terenurile agricole, la care sunt 
îndreptăţite, în fizic, consiliile comunale, 
orăşeneşti sau municipale din unităţile 
administrativ teritoriale unde se află terenurile 
împreună cu oficiile de cadastru agricol vor 
delimita terenurile solicitate pe vechile 
amplasamente, dacă acestea sunt libere de 
construcţii şi neafectate de planuri de 

Alin.1 al art.10 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.10.- (1) Consiliile comunale, orăşeneşti 
sau municipale din unităţile administrativ 
teritoriale unde se află terenurile împreună cu 
oficiile de cadastru agricol vor delimita 
terenurile solicitate pe vechile amplasamente, 
dacă acestea sunt libere de construcţii şi 
neafectate de planuri de sistematizare sau în 
sole, situate în imediata apropiere a 

1. 
 
2. Conform Legii 75/1995 
producerea seminţelor se poate face 
de către agenţii economici – 
persoane fizice şi juridice - 
autorizate 
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sistematizare sau în sole, situate în imediata 
apropiere a localităţilor. În acest sens vor 
întocmi un proces-verbal de delimitare şi un 
plan de situaţie şi vor adopta o hotărâre a 
consiliului local, în condiţiile şi cu procedura 
prevăzute în Legea nr.69/1991, republicată. 

localităţilor în condiţiile unităţilor cu sistem 
de irigaţie şi a unităţilor producătoare de 
sămânţă.” 
Grupul parlamentar PDSR. 

25. Art.10.- (1) În cazul în care persoanele fizice 
prevăzute în art.7 şi art.8 optează pentru a li se 
restitui terenurile agricole, la care sunt 
îndreptăţite, în fizic, consiliile comunale, 
orăşeneşti sau municipale din unităţile 
administrativ teritoriale unde se află terenurile 
împreună cu oficiile de cadastru agricol vor 
delimita terenurile solicitate pe vechile 
amplasamente, dacă acestea sunt libere de 
construcţii şi neafectate de planuri de 
sistematizare sau în sole, situate în imediata 
apropiere a localităţilor. În acest sens vor 
întocmi un proces-verbal de delimitare şi un 
plan de situaţie şi vor adopta o hotărâre a 
consiliului local, în condiţiile şi cu procedura 
prevăzute în Legea nr.69/1991, republicată. 

Alin. 1 al art. 10 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.10.- (1) În cazul în care persoanele fizice 
prevăzute în art.7 şi art.8 optează pentru a li se 
restitui terenurile agricole, la care sunt 
îndreptăţite, în fizic, consiliile comunale, 
orăşeneşti sau municipale din unităţile 
administrativ teritoriale unde se află terenurile 
împreună cu oficiile de cadastru agricol vor 
delimita terenurile solicitate pe vechile 
amplasamente, dacă acestea sunt libere de 
construcţii, sau în sole, situate în imediata 
apropiere a localităţilor. În acest sens vor 
întocmi un proces-verbal de delimitare şi un 
plan de situaţie şi vor adopta o hotărâre a 
consiliului local, în condiţiile şi cu procedura 
prevăzute în Legea nr.69/1991, republicată”. 
Deputat Becsek Garda - UDMR 

1. Este uşor a adopta un plan de 
sistematizare şi a scoate terenul de 
sub incidenţa acestei legi. 
2. Planurile de sistematizare se 
aprobă printr-o metodologie 
complexă. 

26. Art.10.- (4) Operaţiunile prevăzute la alin.3, 
inclusiv emiterea titlurilor de proprietate se 
vor efectua în termen de 1 an de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi. 

Alin.4 al art.10 devine art.332, se va modifica 
şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 332 Operaţiunile pregătitoare, punerea 
în posesie inclusiv emiterea titlurilor de 
proprietate se vor efectua în termen de 1 an de 
la data intrării în vigoare a prezentei legi.” 
Grupul parlamentar PDSR. 

1. 
2. Pentru corelare cu acţiunile de la 
alin. 3 
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27.  După art.10 se introduce un art. nou, art.101 cu 
următorul cuprins: 
“Art.101 (1) Persoanele fizice cărora li s-a 
restituit fizic terenurile din patrimoniul 
societăţilor comerciale agricole la care au avut 
stabilită calitatea de acţionar, pot solicita şi 
negocia cu societăţile comerciale respective cu 
profil agricol administrarea de către acestea a 
respectivelor terenuri. 
(2) Prevederile de la alin.1 al art. 10 rămân 
valabile şi ppentrufoştii acţionari la institutele 
şi staţiunile de cercetări şi producţie agricole, 
precum şi cei de la regiile autonome cu profil 
agricol.” 
Grupul parlamentar PDSR. 

1. Pentru realizarea de exploataţii 
agricole pe suprafeţe mari. 
2. Legislaţia în vigoare dă 
posibilitatea negocierii unui 
contract. 
 

28. Art.11.- (1) În vederea încadrării în termenul 
prevăzut la art.10 alin.4, comisiile judeţene de 
aplicare a Legii fondului funciar vor stabili 
programe de lucru lunare pentru comisiile 
locale, astfel ca acestea să realizeze toate 
operaţiunile prevăzute de lege, inclusiv 
emiterea titlurilor de proprietate în termenul 
final stabilit. În acest sens, comisiile judeţene 
vor desemna câte un reprezentant al lor să 
îndrume şi să analizeze activitatea comisiilor 
locale. 
(2) Comisiile judeţene vor analiza în primele 5 
zile ale lunii următoare, pentru luna 
precedentă activitatea fiecărei comisii locale. 
În caz de constatare a neândeplinirii 
programelor stabilite, comisia judeţeană va lua 

Art.11 va deveni art.332 în finalul legii. 
Grupul parlamentar PUNR. 

1. 
2. Prevederile textului sunt corelate 
cu prevederile art. 10. 
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măsuri de realizare a programelor în luna 
următoare şi, după caz, va propune aplicarea 
de sancţiuni disciplinare membrilor comisiilor 
locale. 
(3) Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al 
comisiei judeţene, va întocmi şi înainta, lunar, 
Departamentului pentru Administraţia Publică 
Locală un raport privind situaţia aplicării 
prevederilor legii, cu propuneri de măsuri, 
inclusiv de atragerea răspunderii pentru 
primarii care împiedică în orice mod 
reconstituirea dreptului de proprietate în 
termenele şi în condiţiile stabilite de lege. 

29. Art.11.- (1) În vederea încadrării în termenul 
prevăzut la art. 10 alin.4, comisiile judeţene de 
aplicare a Legii fondului funciar vor stabili 
programe de lucru lunare pentru comisiile 
locale, astfel ca acestea să realizeze toate 
operaţiunile prevăzute de lege, inclusiv 
emiterea titlurilor de proprietate în termenul 
final stabilit. În acest sens, comisiile judeţene 
vor desemna câte un reprezentant al lor să 
îndrume şi să analizeze activitatea comisiilor 
locale. 
 

Alin.1 al art.11 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.11.- (1) În vederea încadrării în termenul 
prevăzut la art. 10 alin.4, comisiile judeţene de 
aplicare a Legii fondului funciar vor stabili 
programe de lucru pentru comisiile locale, 
astfel ca acestea să realizeze toate operaţiunile 
prevăzute de lege, inclusiv emiterea titlurilor 
de proprietate în termenul final stabilit. În 
acest sens, comisiile judeţene vor desemna 
câte un reprezentant al lor să îndrume şi să 
analizeze activitatea comisiilor locale.” 
Grup parlamentar PDSR. 

1. Pentru acurateţea textului. 
2.  Termenul trebuie stabilit de 
lege, pentru ca lucrările să fie 
facturate şi plătite lunar şi a avea 
control asupra lor. 
La aplicarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991 s-au plătit sumele şi 
lucrările nu au fost efectuate. 

30. Art.11.- (2) Comisiile judeţene vor analiza în 
primele 5 zile ale lunii următoare, pentru luna 
precedentă activitatea fiecărei comisii locale. 
În caz de constatare a neândeplinirii 
programelor stabilite, comisia judeţeană va lua 

Alin.2 al art.11 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.11.- (2) Comisiile judeţene vor analiza 
periodic activitatea fiecărei comisii locale. În 
cazul neândeplinirii programelor stabilite, 

1. Pentru o mai corectă redactare a 
textului. 

2. Pentru o stabilire clară a 
momentului analizei acestei 
activităţi. 
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măsuri de realizare a programelor în luna 
următoare şi, după caz, va propune aplicarea 
de sancţiuni disciplinare membrilor comisiilor 
locale. 
 

comisia judeţeană va lua măsuri de realizare a 
programelor în luna următoare şi, după caz, va 
propune aplicarea de sancţiuni disciplinare 
membrilor comisiilor locale.” 
Grupul parlamentar PDSR. 

31. Art.13.- (1) Persoanelor fizice prevăzute la 
art.38 din Legea fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, cărora li s-a stabilit calitatea de 
acţionar în conformitate cu prevederile art.36 
din Legea fondului funciar nr.18/1991, 
nemodificată, persoanelor fizice cărora li s-au 
stabilit drepturi la institutele şi staţiunile de 
cercetare şi producţie agricolă şi la regiile 
autonome cu profil agricol în conformitate cu 
prevederile Legii nr.46/1992, precum şi 
persoanelor fizice care au calitatea de locatori, 
conform art.22 din Legea arendării 
nr.16/1994, republicată, li se reconstituie 
dreptul de proprietate pentru terenurile 
agricole şi pentru diferenţa de peste 10 ha de 
familie şi cea avută în proprietate, dar nu mai 
mult de 50 ha de familie. 
  

Alin.1 al art.13 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.13.- (1) Persoanelor fizice prevăzute la 
art.38 din Legea fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, cărora li s-a stabilit calitatea de 
acţionar în conformitate cu prevederile art.36 
din Legea fondului funciar nr.18/1991, 
nemodificată, persoanelor fizice cărora li s-au 
stabilit drepturi la institutele şi staţiunile de 
cercetare şi producţie agricolă şi la regiile 
autonome cu profil agricol în conformitate cu 
prevederile Legii nr.46/1992, precum şi 
persoanelor fizice care au calitatea de locatori, 
conform art.22 din Legea arendării 
nr.16/1994, republicată, li se reconstituie 
dreptul de proprietate pentru terenurile 
agricole şi pentru diferenţa de peste 10 ha de 
familie şi cea avută în proprietate, până la 
limita suprafeţei prevăzută la art.3 lit.h din 
Legea 187/1945 şi care face dovada 
organizării unei exploatări agricole proprii, 
funcţie de terenurile agricole disponibile, 
rezultate din balanţa fondului funciar.” 
Grupul parlamentar PDSR. 

1. 
2. Pentru a nu bloca reconstituirea 
dreptului de proprietate, prin 
condiţionare cu formarea de 
exploataţii. 

32. 
 

Art.13.- (1) Persoanelor fizice prevăzute la 
art.38 din Legea fondului funciar nr.18/1991, 

Alin.1 al art.13 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 

1. Pentru o mai bună precizare. 
2. Pentru precizarea clară a 
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republicată, cărora li s-a stabilit calitatea de 
acţionar în conformitate cu prevederile art.36 
din Legea fondului funciar nr.18/1991, 
nemodificată, persoanelor fizice cărora li s-au 
stabilit drepturi la institutele şi staţiunile de 
cercetare şi producţie agricolă şi la regiile 
autonome cu profil agricol în conformitate cu 
prevederile Legii nr.46/1992, precum şi 
persoanelor fizice care au calitatea de locatori, 
conform art.22 din Legea arendării 
nr.16/1994, republicată, li se reconstituie 
dreptul de proprietate pentru terenurile 
agricole şi pentru diferenţa de peste 10 ha de 
familie şi cea avută în proprietate, dar nu mai 
mult de 50 ha de familie. 
 
 
 

“Art.13.- (1) Persoanelor fizice prevăzute la 
art.38 din Legea fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, cărora li s-a stabilit calitatea de 
acţionar în conformitate cu prevederile art.36 
din Legea fondului funciar nr.18/1991, 
nemodificată, persoanelor fizice cărora li s-au 
stabilit drepturi la institutele şi staţiunile de 
cercetare şi producţie agricolă şi la regiile 
autonome cu profil agricol în conformitate cu 
prevederile Legii nr.46/1992, precum şi 
persoanelor fizice care au calitatea de locatori, 
conform art.22 din Legea arendării 
nr.16/1994, republicată, li se reconstituie 
dreptul de proprietate pentru terenurile 
agricole şi pentru diferenţa de peste 10 ha de 
familie, până la limita suprafeţei prevăzute 
la art.3 lit.h din Legea 187/1945.” 
Grup parlamentar PDSR. 

suprafeţei cuprinsă în Legea nr. 
187/1945 

33. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art.13.- (2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) 
li se aplică dispoziţiile art.7 din prezenta lege, 
numai dacă li s-a reconstituit prin hotărârea 
comisiei judeţene dreptul de proprietate pentru 
diferenţa de peste 10 ha de familie, dar nu mai 
mult de 50 ha de familie. 

Alin.2 al art.13 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.13.- (2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) 
li se aplică dispoziţiile art.7 din prezenta lege, 
numai dacă li s-a reconstituit prin hotărârea 
comisiei judeţene dreptul de proprietate pentru 
diferenţa de peste 10 ha de familie, dar nu mai 
mult de 50 ha de autor.” 
Deputat M. Chiriac - PD 

1. Dacă autorul a avut 50 ha, 
suprafaţa aceasta se va împărţi la 
moştenitori.  
2. În 90% din cazuri autorii sunt 
decedaţi. Autorul este sursa de 
proprietate pentru titularul 
îndreptăţit conform art. 26 din 
Legea fondului funciar nr.18/1991. 
Nu este corect din punct de vedere 
juridic să eliberezi un act normativ 
pe numele decedatului. 

34. Art.14.- (1) Persoanelor prevăzute la art.39 
din Legea fondului funciar nr.18/1991, 

Alin.1 al art.14 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 

1. 
2. În 90% din cazuri autorii sunt 
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republicată, ale căror terenuri agricole au 
fost trecute în proprietatea statului prin 
efectul Decretului nr.83/1949, precum şi al 
oricăror acte normative de expropiere sau, 
după caz, moştenitorilor acestora, li se 
reconstituie dreptul de proprietate, în 
natură (fizic), în limita suprafeţei de teren 
trecută în proprietatea statului, dar nu mai 
mult de 50 ha de familie, din suprafeţele de 
teren aflate în patrimoniul societăţilor 
comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau 
al altor societăţi comerciale care au în 
patrimoniu terenuri agricole sau, după caz, 
aflate în administrarea regiilor autonome 
cu profil agricol, care îşi au sediul în 
localitatea sau în localităţile în care s-a 
aflat terenul agricol în proprietatea statului.  

“Art.14.- (1) Persoanelor prevăzute la art.39 
din Legea fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, ale căror terenuri agricole au fost 
trecute în proprietatea statului prin efectul 
Decretului nr.83/1949, precum şi al oricăror 
acte normative de expropiere sau, după caz, 
moştenitorilor acestora, li se reconstituie 
dreptul de proprietate, în natură (fizic), în 
limita suprafeţei de teren trecută în 
proprietatea statului, dar nu mai mult de 50 ha 
de autor şi care fac dovada organizării unei 
exploatări agricole proprii funcţie de 
terenurile disponibile raportat la balanţa 
fondului funciar.” 
Grupul parlamentar PDSR. 
Deputat: M. Chiriac - PD 

decedaţi. Autorul este sursa de 
proprietate pentru titularul 
îndreptăţit conform art. 26 din 
Legea fondului funciar nr.18/1991. 
Nu este corect din punct de vedere 
juridic să eliberezi un act normativ 
pe numele decedatului. 

35. Art.14.- (2) În cazul în care terenurile agricole 
care fac obiectul reconstituirii dreptului de 
proprietate, se află în administrarea institutelor 
şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, 
restituirea în natură (fizic) se face din 
suprafeţele de teren agricol care vor fi 
delimitate pentru producţie, prin hotărâre a 
Guvernului, potrivit art.35 alin.(2) din Legea 
fondului funciar nr.18/1991, republicată. 
   

Alin.2 al art.14 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.14.- (2) În cazul în care terenurile 
agricole care fac obiectul reconstituirii 
dreptului de proprietate, se află în 
administrarea institutelor şi staţiunilor de 
cercetare şi producţie agricolă, restituirea în 
natură (fizic) se face din suprafeţele de teren 
agricol care vor fi delimitate pentru producţie, 
prin hotărâre a Guvernului, potrivit art.35 
alin.(2) din Legea fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, sau din suprafaţa de teren 
disponibilă, din cadrul rezervelor 

1. Pentru a nu afecta suprafeţele 
destinate cercetării şi producerii de 
seminţe din categorii biologice 
superioare. 
2. Terenul din rezervele primăriilor 
este limitat.  
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judeţene.” 
Grupul parlamentar PDSR.  

36. Art.15.- (1) În toate cazurile în care la unităţile 
prevăzute în art.13 şi art.14 nu există suprafeţe 
de teren agricol pentru a satisface cererile de 
reconstituire a dreptului de proprietate 
integral, se vor acorda despăgubiri, în cotă 
proporţională cu diferenţa de teren care nu 
poate fi restituită. 

Alin.1 al art.15 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.15.- (1) În toate cazurile în care la 
unităţile prevăzute în art.13 şi art.14 nu există 
suprafeţe de teren agricol pentru a satisface 
cererile de reconstituire a dreptului de 
proprietate integral, se vor acorda reparaţii 
compensatorii.” 
Grupul parlamentar PDSR. 

1. Pentru a se cunoaşte forma de 
acordare a despăgubirilor. 
2. Despăgubirea îndreaptă o situaţie 
juridică creată, indiferent de forma 
despăgubirii. 

37. Art.17. - (2) În cazul în care suprafaţa 
terenurilor agricole adusă în folosinţă 
societăţii agricole de tip privat este de 
minimum 200 ha, bunurile imobile – 
construcţii agroindustriale, alte construcţii, 
precum şi bunurile mobile – tractoare, maşini 
şi utilaje agricole – se atribuie proporţional cu 
suprafaţa adusă în folosinţă, raportat la totalul 
suprafeţei, în proprietatea societăţii agricole 
constituite în condiţiile alin.1. 
(3) Persoanelor fizice care au calitatea de 
asociat, li se vor evalua şi determina părţile 
sociale raportat la valoarea bunurilor imobile 
şi mobile atribuite societăţii agricole, 
proporţional cu suprafaţa de teren agricol 
adusă de fiecare membru asociat în folosinţa 
societăţii agricole cu personalitate juridică de 
tip privat. 
(4) Valorile determinate potrivit alin.3 se vor 
considera ca părţi sociale subscrise şi vărsate 

Se elimină. 
Grupul parlamentar PDSR. 

1. Bunurile mobile şi imobile nu 
fac obiectul acestei legi. 
Înstrăinarea lor nu se poate face 
fără plată. Foarte multe bunuri sunt 
gajate de bănci. 
2. Modificarea articolului, permite 
cumpărarea bunurilor, cu drept de 
preempţiune 
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de fiecare membru asociat al societăţii 
agricole. 
(5) Prevederile cuprinse în Fila II din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură se aplică în 
mod corespunzător şi societăţilor constituite 
conform alin.1. 

38. Art.17. - (2) În cazul în care suprafaţa 
terenurilor agricole adusă în folosinţă 
societăţii agricole de tip privat este de 
minimum 200 ha, bunurile imobile – 
construcţii agroindustriale, alte construcţii, 
precum şi bunurile mobile – tractoare, maşini 
şi utilaje agricole – se atribuie proporţional cu 
suprafaţa adusă în folosinţă, raportat la totalul 
suprafeţei, în proprietatea societăţii agricole 
constituite în condiţiile alin.1. 

Se elimină. 
Deputat Şt. Popescu Bejat - PD 

1. Nu se înţelege motivaţia acestei 
treceri, nu se precizează cu ce titlu 
se face transferul, nu se precizează 
actualul proprietar. 
2. Alin. 2 a fost modificat. 

39. Art.17. - (2) În cazul în care suprafaţa 
terenurilor agricole adusă în folosinţă 
societăţii agricole de tip privat este de 
minimum 200 ha, bunurile imobile – 
construcţii agroindustriale, alte construcţii, 
precum şi bunurile mobile – tractoare, maşini 
şi utilaje agricole – se atribuie proporţional cu 
suprafaţa adusă în folosinţă, raportat la totalul 
suprafeţei, în proprietatea societăţii agricole 
constituite în condiţiile alin.1. 

Alin. 2 al art. 17 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
 “Art.17. - (2) În cazul în care societatea 
agricolă de tip privat are o suprafaţă de 
teren agricol în folosinţă de minimum 200 
ha, poate beneficia de facilităţi la 
cumpărarea de tractoare şi utilaje agricole 
cu credite având dobândă avantajoasă, pe 
termen lung, stabilite annual prin hotărâre 
de guvern”.  
Grupul parlamentar PDSR. 

1.  
2. Textul nu face obiectul prezentei 
legi. 

40. Art. 18. - Prin lege specială se stabiliesc 
pentru terenurile agricole ce constituie 
proprietate privată a statului modalităţile 

Art.18 se va modifica şi va avea următorul 
cuprins: 
“Art.18.- Prin lege specială, în termen de 

1. 
2. Modul de a dispune de terenul 
proprietate privată a statului nu face 

bi l i l i
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de exploatare a acestora sau de atribuire în 
folosinţă ori în proprietate familiilor tinere, 
specialiştilor din mediul rural, personalului 
didactic, veteranilor de război prevăzute în 
art.V din Legea nr.169/1997 sau altor 
categorii de persoane.   

30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, se stabilesc terenurile ce 
constituie proprietate privată a statului cât 
şi modalităţile de administrare, 
exploatate inclusiv prin atribuirea 
acestora în folosinţă unor categorii de 
persoane fizice precum: familii tinere, 
specialişti agricoli cu excepţia celor 
cărora li se constituie dreptul de 
proprietate prin prezenta lege, persoanl 
didactic, veterani de război sau alte 
categorii de persoane fizice.” 
Grupul parlamentar PUNR. 

obiectul acestei legi. 

41. Art.21.- (1) În cazul în care există mai 
mulţi moştenitori şi un autor unic care a 
avut în proprietate terenuri agricole într-o 
suprafaţă mai mare de 50 ha, reconstituirea 
dreptului de proprietate se face în limita 
suprafeţei avute în proprietate de autor, dar 
nu mai mult de 50 ha de fiecare familie a 
moştenitorului. 
(2) Dispoziţiile alin.1 se aplică în mod 
corespunzător şi în cazul în care există mai 
mulţi moştenitori şi autori diferiţi, precum 
şi în cazurile în care terenurile agricole 
care fac obiectul reconstituirii dreptului de 
proprietate potrivit prezentei legi se află în 
localităţi diferite. 

Se elimină. 
Grupul parlamentar PDSR. 

1. Nu există suprafeţe şi nu se poate 
depăşi suprafaţa prevăzută în Legea 
187/1945 
2. Pentru respectarea dreptului de 
proprietate şi corelare cu 
prevederile Legii nr. 169/1997. 

42. Art.21.- (1) În cazul în care există mai Alin.1 al art.21 se va modifica şi va avea 1. Nu 50 ha de fiecare familie a 



0. 1. 2. 3. 
 

 24 

mulţi moştenitori şi un autor unic care a 
avut în proprietate terenuri agricole într-o 
suprafaţă mai mare de 50 ha, reconstituirea 
dreptului de proprietate se face în limita 
suprafeţei avute în proprietate de autor, dar 
nu mai mult de 50 ha de fiecare familie a 
moştenitorului. 

următorul cuprins: 
“Art.21.- (1) În cazul în care există mai 
mulţi moştenitori şi un autor unic care a 
avut în proprietate terenuri agricole într-o 
suprafaţă mai mare de 50 ha, reconstituirea 
dreptului de proprietate se face în limita 
suprafeţei prevăzute în Legea 187/1945 
(50 ha pentru autor unic).” 
Grupul parlamentar PDSR. 

moştenitorului, 50 ha a autorului 
unic se împarte la moştenitori. 
2. Pentru respectarea dreptului 
de proprietate şi corelare cu 
prevederile Legii nr. 169/1997. 

43.  Art.22. - (1) Reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor cu destinaţie 
forestieră, pentru diferenţa dintre un hectar 
de familie şi cea avută în proprietate, dar 
nu mai mult de 30 ha de familie, 
persoanelor fizice sau, după caz, 
moştenitorilor care au formulat cereri 
conform art.45 din Legea fondului funciar 
nr.18/1991, republicată, se face pe vechile 
amplasamente. Se exceptează cazurile în 
care pe acestea se află construcţii sau 
amenajări forestiere ori sunt în curs de 
execuţie sau în fază de proiectare, sau 
terenurile sunt defrişate, situaţie în care 
atribuirea efectivă şi punerea în posesie se 
va face în imediata apropiere a vechilor 
amplasamente.  
  

Alin. 1 al art. 22 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.22. - (1) Reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie 
forestieră, pentru persoanele fizice 
îndreptăţite, care au formulat cereri şi 
au prezentat acte doveditoare în baza 
art. 45 din Legea fondului funciar 
nr.18/1991, republicată, se poate face 
pentru o suprafaţă egală cu cea trecută 
în proprietatea statului, dar nu mai mult 
de 10 ha, în cazul în care suprafaţa pe 
care autorul a avut-o în proprietate sau 
a lăsat-o ca moştenire, a fost mai mare 
de 10 ha.   
(2) Punerea în posesie a persoanelor 
fizice pentru care s-a reconstituit 
dreptul de proprietate se va face, de 
regulă, pe vechile amplasamente, fără a 
se crea enclave în fondul forestier şi 

1.  
2. Prevederile sunt cuprinse în 
art. 22 modificat şi completat. 
Pentru corelare cu prevederile 
Legii nr. 169/1997. 
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urmărindu-se prin amplasare o 
regularizare a limitelor de hotar dintre 
proprietatea publică a statului şi 
proprietatea privată”. 
Deputat Şt. Popescu Bejat - PD 

44. Art.22. - (1) Reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor cu destinaţie 
forestieră, pentru diferenţa dintre un hectar 
de familie şi cea avută în proprietate, dar 
nu mai mult de 30 ha de familie, 
persoanelor fizice sau, după caz, 
moştenitorilor care au formulat cereri 
conform art.45 din Legea fondului funciar 
nr.18/1991, republicată, se face pe vechile 
amplasamente. Se exceptează cazurile în 
care pe acestea se află construcţii sau 
amenajări forestiere ori sunt în curs de 
execuţie sau în fază de proiectare, sau 
terenurile sunt defrişate, situaţie în care 
atribuirea efectivă şi punerea în posesie se 
va face în imediata apropiere a vechilor 
amplasamente. 

Alin. 1 al art. 22 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.22. - (1) Reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie 
forestieră, pentru persoanele fizice 
îndreptăţite, care au formulat cereri şi 
au prezentat acte doveditoare în baza 
art. 45 din Legea fondului funciar 
nr.18/1991, republicată, se poate face 
pentru o suprafaţă egală cu cea trecută 
în proprietatea statului, dar nu mai mult 
de 5 ha, în cazul în care suprafaţa pe 
care autorul a avut-o în proprietate sau 
a lăsat-o ca moştenire, a fost mai mare 
de 5 ha. Suprafaţa pentru care se 
reconstituie dreptul de proprietate 
include şi suprafaţa deja reconstituită în 
baza Legii fondului funciar nr. 18/1991.  
(2) Punerea în posesie a persoanelor 
fizice pentru care s-a reconstituit 
dreptul de proprietate se va face, de 
regulă, pe vechile amplasamente, fără a 
se crea enclave în fondul forestier şi 
urmărindu-se prin amplasare,  o 

1. 
2. Pentru respectarea dreptului 
de proprietate şi corelare cu 
prevederile Legii 169/1997. 
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regularizare a limitelor de hotar dintre 
proprietatea publică a statului şi 
proprietatea privată. 
Deputat Ilie Neacşu – PRM 
Grupul parlamentar PDSR 

45. Art.22. - (1) Reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor cu destinaţie 
forestieră, pentru diferenţa dintre un hectar 
de familie şi cea avută în proprietate, dar 
nu mai mult de 30 ha de familie, 
persoanelor fizice sau, după caz, 
moştenitorilor care au formulat cereri 
conform art.45 din Legea fondului funciar 
nr.18/1991, republicată, se face pe vechile 
amplasamente. Se exceptează cazurile în 
care pe acestea se află construcţii sau 
amenajări forestiere ori sunt în curs de 
execuţie sau în fază de proiectare, sau 
terenurile sunt defrişate, situaţie în care 
atribuirea efectivă şi punerea în posesie se 
va face în imediata apropiere a vechilor 
amplasamente. 

Alin. 1 al art. 22 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
 “Art.22. - (1) Reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor cu destinaţie 
forestieră, pentru diferenţa dintre un hectar 
de familie şi cea avută în proprietate, dar 
nu mai mult de 30 ha de familie, 
persoanelor fizice sau, după caz, 
moştenitorilor care au formulat cereri 
conform art.45 din Legea fondului funciar 
nr.18/1991, republicată, se face pe vechile 
amplasamente. Se exceptează cazurile în 
care pe acestea se află construcţii sau 
amenajări forestiere ori sunt în curs de 
execuţie, sau terenurile sunt defrişate, 
situaţie în care atribuirea efectivă şi 
punerea în posesie se va face în imediata 
apropiere a vechilor amplasamente”. 
Deputat Becsek Garda - UDMR 

1. Pentru a nu se proiecta urgent 
amenajări forestiere sau clădiri 
cu scopul de a se sustrage 
efectului legii. 
2. Proiectarea se execută printr-o 
metodologie mai complexă. 

46.  După alin. 1 al art. 22 se introduce un alin. 
nou, alin. 2, cu următorul cuprins: 
“Art. 22. – (2) Parohiile, schiturile şi 
aşezămintele mănăstireşti înfiinţate după 
naţionalizarea pădurilor, li se constituie, la 
cerere, dreptul de proprietate pentru o 

1.  
2. Legea este de reconstituire şi 
nu de constituire. 
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suprafaţă de până la 1 ha pentru parohii şi 
filii, 5 ha pentru schituri şi 20ha pentru 
aşezăminte bisericeşti. 
Grupul parlamentar PUNR. 

47.  La art. 22 se introduce un alin. nou, alin. 4, cu 
următorul cuprins: 
“Art.22. – (4) Pentru cazurile prevăzute la 
alin. 3. cât şi în situaţia când terenurile 
forestiere solicitate au fost scoase legal din 
fondul forestier, punerea în posesie se face 
pe alte terenuri situate în apropierea 
vechilor amplasamente. 
Deputat Şt. Popescu Bejat - PD 

1. Realizarea cererilor 
îndreptăţite pentru situaţiile când 
terenurile au primit alte 
destinaţii: obiective industriale, 
etc. 
2. Prevedere cuprinsă la art. 22, 
modificat. 

48.  După art. 22 se introduce un art. nou, art. 221 , 
cu următorul cuprins: 
“Art.221. -  (1) Direcţiile silvice teritoriale şi 
ocoalele silvice din cadrul Regiei Naţionale a 
Pădurilor, precum şi ceilalţi deţinători actuali 
ai terenurilor cu vegetaţie forestieră solicitate 
de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, 
vor delimita şi pune la dispoziţia comisiilor 
locale de aplicare a prevederilor prezentei legi, 
suprafeţele de terenuri pentru care s-a 
reconstituit şi solicitat dreptul de proprietate 
pe categorii de deţinători prevăzute în prezenta 
lege, în condiţiile prezentate la art. 22 alin. 1, 
2, 3 şi 4”. 
Grupul parlamentar PDSR. 

1. Pentru evitarea tăierii abuzive 
de arbori de către proprietari sau 
alţi cetăţeni. 
2. Text superfluu. 

49. Art.23. - (1) Reconstituirea dreptului de 
proprietate şi punerea în posesie a 
titularilor, în cazul terenurilor cu destinaţie 

Alin. 1 al art. 23 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.23. – (1)  La stabilirea dreptului de 

i i i i il

1.  
2. Completare superfluă. 
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forestieră, precum şi eliberarea titlurilor de 
proprietate se fac de către comisiile locale 
şi respectiv comisiile judeţene, în condiţiile 
şi cu procedura stabilite în Legea fondului 
funciar nr.18/1991, republicată, şi în 
Regulamentul aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 131/1991, republicat şi a 
prevederilor prezentei legi. 
 

proprietate prin reconstituire, pentru terenurile 
cu vegetaţie forestieră, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi, comisiile comunale, 
orăşeneşti, municipale şi comisiile judeţene, 
constituite potrivit legii, vor modifica în mod 
riguros existenţa actelor doveditoare ale 
dreptului de proprietate prevăzute la art. 9 
(alin. 5) din Legea fondului funciar nr. 
18/1991 (republicată), precum şi pertinenţa, 
verosimilitatea şi concludenţa acestor acte. 
Din aceste acte şi din verificările efectuate 
trebuie să rezulte cu claritate existenţa 
proprietarului, a suprafeţei cu vegetaţie 
forstieră şi a amplasamentului la data 
trecerii în proprietatea statului. În cazul 
lipsei documentelor legale, reconstituirea 
dreptului de proprietate este în competenţa 
instanţei de judecată, în condiţiile art. 53-65 
din Legea 18/1991, republicată.” 
Grupul parlamentar PDSR. 

50.  După alin. 1 al art. 23 se introduc trei alin. noi, 
cu următorul cuprins: 
“Art.23. – (2) Se va reconstitui dreptul de 
proprietate cu respectarea prevederilor 
prezentei legi, cât şi Legii fondului funciar 
nr. 18/1991, republicată şi pentru terenurile 
cu vegetaţie forestieră, care au intrat în 
fondul forestier în baza unor schimburi şi 
cărora li s-a schimbat destinaţia din 
terenuri agricole, prin împădurire. Acestea 
sunt supuse în continuare regimului silvic şi 

1.  
2. Proba cu martori este 
prevăzută în procedura judiciară. 
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nu li se va schimba destinaţia decât în 
condiţiile legii. 
(3) În cazul modificărilor cursurilor de apă, 
terenurile rupte de apă şi aluvionale vor fi 
reglementate prin Codul Civil, art. 435 şi 
art. 436. 
(4) Pentru terenurile cu vegetaţie forestieră 
nu este admisă proba cu martori. 
Grupul parlamentar PDSR. 

51. Art.24. - (1) În cazul în care există mai 
mulţi moştenitori şi un autor unic care a 
avut în proprietate terenuri cu destinaţie 
forestieră într-o suprafaţă mai mare de 30 
ha, reconstituirea dreptului de proprietate 
se face în limita suprafeţei avute în 
proprietate de autor, dar nu mai mult de 30 
ha de fiecare familie a moştenitorului. 
(2) Dispoziţiile alin.1 se aplică în mod 
corespunzător şi în cazul în care există mai 
mulţi moştenitori şi autori diferiţi, precum 
şi în cazurile în care terenurile agricole 
care fac obiectul reconstituirii dreptului de 
proprietate potrivit prezentei legi se află în 
localităţi diferite. 

Se elimină. 
Deputat Şt. Popescu Bejat - PD 

1.  
2. Pentru corelare cu prevederile 
Legii nr. 169/1997.  

52. Art.24. - (1) În cazul în care există mai 
mulţi moştenitori şi un autor unic care a 
avut în proprietate terenuri cu destinaţie 
forestieră într-o suprafaţă mai mare de 30 
ha, reconstituirea dreptului de proprietate 
se face în limita suprafeţei avute în 

Alin. 1 al art. 24 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.24. - (1) În cazul în care există mai 
mulţi moştenitori şi un autor unic care a 
avut în proprietate terenuri cu destinaţie 
forestieră într-o suprafaţă mai mare de 30 

1. Pentru a nu se crea 
discriminări şi pentru protejarea 
suprafeţei forestiere. 
2. Discriminări se crează dacă nu 
respectăm dreptul de proprietate. 
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proprietate de autor, dar nu mai mult de 30 
ha de fiecare familie a moştenitorului. 
 

ha, reconstituirea dreptului de proprietate 
se face în limita suprafeţei prevăzute în 
Legea nr. 187/1945 dar nu mai mult de 5 
ha de fiecare familie a moştenitorului”.  
Grupul parlamentar PDSR. 

53. Art.24. - (1) În cazul în care există mai 
mulţi moştenitori şi un autor unic care a 
avut în proprietate terenuri cu destinaţie 
forestieră într-o suprafaţă mai mare de 30 
ha, reconstituirea dreptului de proprietate 
se face în limita suprafeţei avute în 
proprietate de autor, dar nu mai mult de 30 
ha de fiecare familie a moştenitorului. 
 

Alin. 1 al art. 24 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.24. - (1) În cazul în care există mai 
mulţi moştenitori şi un autor unic care a 
avut în proprietate terenuri cu destinaţie 
forestieră într-o suprafaţă mai mare de 30 
ha, reconstituirea dreptului de proprietate 
se face în limita suprafeţei avute în 
proprietate de autor, dar nu mai mult de 10 
ha de fiecare familie a moştenitorului”. 
Deputat V. Tabără – PUNR 
Deputat M. Chiriac - PD 

1. 
2. Penru corelare cu prevederile 
Legii nr.169/1997. 

54. Art.24. - (1) În cazul în care există mai 
mulţi moştenitori şi un autor unic care a 
avut în proprietate terenuri cu destinaţie 
forestieră într-o suprafaţă mai mare de 30 
ha, reconstituirea dreptului de proprietate 
se face în limita suprafeţei avute în 
proprietate de autor, dar nu mai mult de 30 
ha de fiecare familie a moştenitorului 

Alin. 1 al art. 24 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.24. - (1) În cazul în care există mai 
mulţi moştenitori şi un autor unic care a 
avut în proprietate terenuri cu destinaţie 
forestieră într-o suprafaţă mai mare de 30 
ha, reconstituirea dreptului de proprietate 
se face în limita suprafeţei avute în 
proprietate de autor la data de 1 ianuarie 
]948”. 
Deputat Becsek Garda - UDMR 

1. Se doreşte reconstituirea 
dreptului de proprietate abuziv 
desfiinţat de autorităţile 
comuniste, măsură care în 
acelaşi timp a fost şi una ilegală, 
deoarece Constituţia R.P.R din 
1948, care declara pădurile ca 
fiind proprietatea “întregului 
popor” a intrat în vigoare doar la 
13 aprilie 1948. De asemenea, în 
textul acelei Constituţii se 
prevedea o lege viitoare care să 
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stabilească modul de 
naţionalizare a pădurilor, ori o 
asemenea lege nu a fost 
niciodată elaborată. 
2. Pentru corelare cu prevederile 
Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată.  

55. Art.25. - (1) Foştilor composesori, foştilor 
moşneni îndevălmăşie sau foştilor răzeşi în 
cadrul obştilor nedivizat, sau, după caz, 
moştenitorilor acestora care au formulat 
cereri de reconstituire a dreptului de 
proprietate asupra terenurilor cu destinaţie 
forestieră în baza art.46 din Legea fondului 
funciar nr.18/1991, republicată, li se va 
elibera un singur titlu de proprietate cu 
menţiunea la titular “composesorat”, 
“obşte de moşneni” sau “obşte de răzeşi” şi 
a localităţii. 
      (2) Titlul de proprietate va fi însoţit de 
o schiţă de amplasament a suprafeţei de 
teren cu destinaţie forestieră care a 
aparţinut composesoratului, obştii de 
moşneni sau obştii de răzeşi, ce urmează a 
fi restituit şi o anexă cuprinzând numele, 
prenumele şi când este cazul cota parte ce i 
se cuvine fiecăreia dintre persoanele 
prevăzute la alin.1, pe baza actelor care le 
atestă această calitate şi în limitele 

Se elimină. 
Deputat Şt. Popescu Bejat – PD 
Grupul parlamentar PDSR 

1. 
2. Pentru corelare cu prevederile 
Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată. 
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prevăzute în aceste acte. 
      (3) Reconstituirea dreptului de 
proprietate, punerea în posesie şi eliberarea 
titlurilor de proprietate se fac de comisiile 
locale, respectiv comisiile judeţene, din 
raza teritorială în care sunt situate 
terenurile, dispoziţiile art.5 alin.(1), art.19 
şi art.22 din prezenta lege rămânând 
aplicabile. 

56. Art.25. - (1) Foştilor composesori, foştilor 
moşneni îndevălmăşie sau foştilor răzeşi în 
cadrul obştilor nedivizat, sau, după caz, 
moştenitorilor acestora care au formulat 
cereri de reconstituire a dreptului de 
proprietate asupra terenurilor cu destinaţie 
forestieră în baza art.46 din Legea fondului 
funciar nr.18/1991, republicată, li se va 
elibera un singur titlu de proprietate cu 
menţiunea la titular “composesorat”, 
“obşte de moşneni” sau “obşte de răzeşi” şi 
a localităţii. 

Alin. 1 al art. 25 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.25. - (1) Foştilor composesori, foştilor 
moşneni sau foştilor răzeşi în cadrul 
obştilor nedivizat, sau, după caz, 
moştenitorilor acestora care au formulat 
cereri de reconstituire a dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi cu 
destinaţie forestieră în baza art.46 din 
Legea fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, li se va elibera un singur titlu 
de proprietate cu menţiunea la titular 
“composesorat”, “obşte de moşneni” sau 
“obşte de răzeşi” şi a localităţii”.  
Deputat Tamas Sandor - UDMR 

1. Composesoratele au depus 
cereri de reconstituire şi pentru 
terenurile agricole nedivizate, pe 
care le-au avut în proprietate. 
2. Pentru corelare cu prevederile 
Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată. 

57.  După alin. 1 al art. 25 se introduce un alin. 
nou, alin. 2, cu următorul cuprins: 
“Art.25. – (2) Reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor cu destinaţie 
forestieră în temeiul art. 22, alin. 1, art. 41, 
alin. 2 şi coata parte indiviză stabilită în 

1.  
2. Pentru corelare cu prevederile 
Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată. 
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temeiul art. 25 se face în limita suprafeţei 
avute în proprietate şi devălmăşie de autor 
dar nu mai mult de 10 ha.” 
Grupul parlamentar PUNR. 

58.  Art.25. – (2) Titlul de proprietate va fi 
însoţit de o schiţă de amplasament a 
suprafeţei de teren cu destinaţie forestieră 
care a aparţinut composesoratului, obştii de 
moşneni sau obştii de răzeşi, ce urmează a 
fi restituit şi o anexă cuprinzând numele, 
prenumele şi când este cazul cota parte ce i 
se cuvine fiecăreia dintre persoanele 
prevăzute la alin.1, pe baza actelor care le 
atestă această calitate şi în limitele 
prevăzute în aceste acte. 
 

Alin. 2 al art. 25 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.25. – (2) Titlul de proprietate va fi 
însoţit de o schiţă de amplasament a 
suprafeţei de teren cu destinaţie agricolă şi 
cu destinaţie forestieră care a aparţinut 
composesoratului, obştii de moşneni sau 
obştii de răzeşi, ce urmează a fi restituit şi 
o anexă cuprinzând numele, prenumele, 
adresa exactă şi când este cazul cota parte 
ce i se cuvine fiecăreia dintre persoanele 
prevăzute la alin.1, pe baza actelor care le 
atestă această calitate şi în limitele 
prevăzute în aceste acte”. 
Deputat Tamas Sandor - UDMR 
 

1. Titlul de proprietate trebuie să 
cuprindă întreaga avuţie a 
composesoratului, a moşnenilor 
îndevălmăşie sau a foştilor răzeşi 
în cadrul obştilor nedivizare, 
inclusiv terenurile agricole 
nedivizate cu cele forestiere, ele 
constituind un tot unitar. Anexa, 
pe lângă numele şi prenumele. 
Trebuie să cuprindă şi adresa 
exactă a fiecărei persoane pentru 
că sunt situaţii când într-o 
localitate mai multe persoane au 
acelaşi nume şi prenume. 
2. Pentru corelare cu prevederile 
Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată. 

59. Art.26. - Exploatarea terenurilor cu 
destinaţie forestieră prevăzute la art.24 se 
face în comun, în condiţiile şi cu 
respectarea regimului silvic prevăzut de 
lege, indiferent dacă cei îndreptăţiţi îşi au 
domiciliul sau nu în localitatea în care sunt 
situate terenurile 

Se elimină.  
Deputat Şt. Popescu Bejat – PD 
Grupul parlamentar PDSR. 

1.  
2. Pentru a da rigoare textului 
legii. 
 

60. Art.26. - Exploatarea terenurilor cu 
destinaţie forestieră prevăzute la art.24 se 

Art. 26  se va modifica şi va avea următorul 
cuprins: 

1.  
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destinaţie forestieră prevăzute la art.24 se 
face în comun, în condiţiile şi cu 
respectarea regimului silvic prevăzut de 
lege, indiferent dacă cei îndreptăţiţi îşi au 
domiciliul sau nu în localitatea în care sunt 
situate terenurile 

“Art.26. – Terenurile cu destinaţie silvică 
prevăzute la art. 24 din prezenta lege vor fi 
administrate şi exploatate în conformitate 
cu prevederile Legii privind reînfiinţarea, 
înfiinţarea, organizarea, administrarea şi 
funcţionarea devălmăşiilor”. 
Deputat Becsek Garda – UDMR. 

2. Administrarea şi exploatarea 
nu poate şi făcută decât 
respectând regimul silvic. 

61. Art.27. - (1) În vederea organizării 
exploatării terenurilor cu destinaţie 
forestieră prevăzute la art.24 din prezenta 
lege şi a determinării responsabilităţilor cu 
privire la exploatarea lor, persoanele 
îndreptăţite se vor constitui în baza acestei 
legi, în formele asociative iniţiale de 
composesorat, devălmăşie de moşneni sau 
obşti nedivizate de răzeşi. 
(2) În scopul arătat la alin.1, persoanele 
fizice prevăzute în acest alineat îşi vor 
constitui, în termen de 90 de zile de la 
primirea titlului de proprietate, un comitet 
ad-hoc, care, în baza titlului de proprietate 
emis va solicita judecătoriei din raza 
teritorială în care sunt situate terenurile, 
autorizarea constituirii composesoratului, 
devălmăşiei de moşneni sau obştii 
nedivizate de răzeşi. 
(3) Comitetul ad-hoc va prezenta 
judecătoriei, o dată cu cererea şi titlul de 
proprietate un statut autentificat de notarul 
public, în care se va stabili structura 

Se elimină. 
Deputat Şt. Popescu Bejat – PD 
Grupul parlamentar PDSR. 

1.  
2. Pentru a da rigoare textului 
legii. 
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acestora, organele de conducere, modul de 
exploatare a terenurilor cu destinaţie 
forestieră, în condiţiile legii, drepturile şi 
obligaţiile membrilor, răspunderi, 
sancţiuni, modul de dizolvare, precum şi 
alte prevederi specifice. 
(4) Prin hotărâre judecătorească, 
composesoratul, devălmăşia de moşneni 
sau obştea nedivizată de răzeşi dobândesc 
calitatea de persoană juridică. Hotărârea 
judecătorească va fi înscrisă într-un 
registru special ţinut de judecătorie. 

62. Art.27. - (1) În vederea organizării 
exploatării terenurilor cu destinaţie 
forestieră prevăzute la art.24 din prezenta 
lege şi a determinării responsabilităţilor cu 
privire la exploatarea lor, persoanele 
îndreptăţite se vor constitui în baza acestei 
legi, în formele asociative iniţiale de 
composesorat, devălmăşie de moşneni sau 
obşti nedivizate de răzeşi. 
(2) În scopul arătat la alin.1, persoanele 
fizice prevăzute în acest alineat îşi vor 
constitui, în termen de 90 de zile de la 
primirea titlului de proprietate, un comitet 
ad-hoc, care, în baza titlului de proprietate 
emis va solicita judecătoriei din raza 
teritorială în care sunt situate terenurile, 
autorizarea constituirii composesoratului, 

Art.  27 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
 “Art.27. În vederea exploatării terenurilor cu 
destinaţie forestieră, proprietarii lor pot 
constitui devălmăşii, în condiţiile stabilite de o 
lege specială”. 
Deputat Becsek Garda – UDMR. 

1. Pentru a nu transforma un 
drept într-o obligaţie. 
2. Text superfluu. 
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devălmăşiei de moşneni sau obştii 
nedivizate de răzeşi. 
(3) Comitetul ad-hoc va prezenta 
judecătoriei, o dată cu cererea şi titlul de 
proprietate un statut autentificat de notarul 
public, în care se va stabili structura 
acestora, organele de conducere, modul de 
exploatare a terenurilor cu destinaţie 
forestieră, în condiţiile legii, drepturile şi 
obligaţiile membrilor, răspunderi, 
sancţiuni, modul de dizolvare, precum şi 
alte prevederi specifice. 
(4) Prin hotărâre judecătorească, 
composesoratul, devălmăşia de moşneni 
sau obştea nedivizată de răzeşi dobândesc 
calitatea de persoană juridică. Hotărârea 
judecătorească va fi înscrisă într-un 
registru special ţinut de judecătorie. 

63. Art.28. - (1) În aplicarea prevederilor 
art.47 din Legea fondului funciar 
nr.18/1991, republicată, propunerile de 
reconstituire a dreptului de proprietate 
pentru terenurile cu destinaţie forestieră şi 
eliberarea titlului de proprietate se vor face 
pe numele parohiei, schitului, mânăstirii, 
instituţiei de învăţământ indiferent de 
forma acesteia, în limita suprafeţelor pe 
care le-au avut în proprietate, dar nu mai 
mult de 30 ha, indiferent dacă terenurile 

Se elimină. 
Deputat Şt. Popescu Bejat – PD 
Grupul parlamentar PDSR. 

1.  
2. Pentru a da rigoare textului 
legii. 
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sunt situate pe raza mai multor localităţi. 
(2) În cazul cererilor formulate de 
comisiile locale propunerile de 
reconstituire a dreptului de proprietate şi 
eliberarea titlului de proprietate se vor face 
pe numele comunei, oraşului sau 
municipiului, ca persoane juridice, iar titlul 
se va înmâna primarului. 

64.  După art. 28 se introduc  două art. noi, art. 281 

şi art. 282 cu următorul cuprins: 
“Art. 281 – Terenurile cu destinaţie 
forestieră ce au aparţinut bisericilor, , 
schiturile şi aşezămintele mănăstireşti, 
trecute în proprietatea statului legal sau 
abuziv, se restituie, la cerere, acestora, în 
suprafaţă de până la 10 ha pentru biserici şi 
schituri şi 50 ha pentru aşezămintele 
mănăstireşti”. 
Grupul parlamentar PUNR 

1. 
2. Pentru corelare cu prevederile 
Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată. 

65.  “Art.282  Parohiilor, schiturilor şi 
aşezămintelor mănăstireşti înfiinţate după 
naţionalizarea pădurilor, li se constituie, la 
cerere, dreptul de proprietate pentru o 
suprafaţă de până la 1 ha pentru parohii şi 
filii, 5 ha pentru schituri şi 20ha pentru 
aşezăminte mănăstireşti”. 
Grupul parlamentar PUNR 

1.  
2. Obiectul legii este de 
reconstituire şi nu constituire. 

66. Art.29.- (1) În aplicarea prevederilor din 
Legea fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, cetăţenilor români cu 
domiciliul în străinătate, precum şi foştilor 

Se elimină. 
Grupul parlamentar PDSR 
Grupul parlamentar PD 

1. Nu se cunoaşte situaţia reală a 
balanţei de teren necesare şi nu 
se pot stabili norme pentru 
cetăţenii străini. 
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cetăţeni români care şi-au redobândit 
cetăţenia română, indiferent dacă şi-au 
stabilit sau nu domiciliul în ţară, li se 
reconstituie dreptul de proprietate pentru 
terenurile agricole şi pentru terenurile cu 
destinaţie forestieră în limitele suprafeţelor 
avute în proprietate de către aceştia sau, 
după caz, de autorii lor, dar nu mai mult de 
50 ha de familie pentru terenuri agricole şi 
nu mai mult de 30 ha de familie pentru 
terenuri cu destinaţie forestieră numai în 
cazul când se prezintă ca titulari sau unici 
moştenitori; tot astfel se procedează şi în 
cazul în care aceste persoane au formulat 
cereri pentru diferenţa dintre suprafaţa de 
10 ha de familie şi cea avută în proprietate, 
dar nu mai mult de 50 ha de familie, pentru 
terenuri agricole şi, respectiv, pentru 
diferenţa de peste 1 ha şi cea avută în 
proprietate, dar nu mai mult de 30 ha de 
familie pentru terenuri cu destinaţie 
forestieră, desigur, în ambele situaţii, dacă 
este cazul împreună cu ceilalţi 
comoştenitori. 
      (2) Persoanelor fizice prevăzute la 
alin.1 nu li se poate reconstitui dreptul de 
proprietate asupra terenurilor agricole sau 
terenurilor cu destinaţie forestieră deja 
atribuite în condiţiile Legii fondului 

2. Pentru a înlătura 
discriminările.  
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funciar nr.18/1991, nemodificat, 
dispoziţiile art.II din Legea nr.169/1997 
rămânând aplicabile. 

67. Art.29.- (1) În aplicarea prevederilor din 
Legea fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, cetăţenilor români cu 
domiciliul în străinătate, precum şi foştilor 
cetăţeni români care şi-au redobândit 
cetăţenia română, indiferent dacă şi-au 
stabilit sau nu domiciliul în ţară, li se 
reconstituie dreptul de proprietate pentru 
terenurile agricole şi pentru terenurile cu 
destinaţie forestieră în limitele suprafeţelor 
avute în proprietate de către aceştia sau, 
după caz, de autorii lor, dar nu mai mult de 
50 ha de familie pentru terenuri agricole şi 
nu mai mult de 30 ha de familie pentru 
terenuri cu destinaţie forestieră numai în 
cazul când se prezintă ca titulari sau unici 
moştenitori; tot astfel se procedează şi în 
cazul în care aceste persoane au formulat 
cereri pentru diferenţa dintre suprafaţa de 
10 ha de familie şi cea avută în proprietate, 
dar nu mai mult de 50 ha de familie, pentru 
terenuri agricole şi, respectiv, pentru 
diferenţa de peste 1 ha şi cea avută în 
proprietate, dar nu mai mult de 30 ha de 
familie pentru terenuri cu destinaţie 
forestieră, desigur, în ambele situaţii, dacă 

Alin.1 al art. 29 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.29.- (1) În aplicarea prevederilor din 
Legea fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, cetăţenilor români cu 
domiciliul în străinătate, precum şi foştilor 
cetăţeni români care şi-au redobândit 
cetăţenia română, indiferent dacă şi-au 
stabilit sau nu domiciliul în ţară, li se 
reconstituie dreptul de proprietate pentru 
terenurile agricole şi pentru terenurile cu 
destinaţie forestieră în limitele suprafeţelor 
avute în proprietate de către aceştia sau, 
după caz, de autorii lor, dar nu mai mult de 
50 ha de familie pentru terenuri agricole şi 
nu mai mult de 10 ha de autor pentru 
terenuri cu destinaţie forestieră numai în 
cazul când se prezintă ca titulari sau unici 
moştenitori; tot astfel se procedează şi în 
cazul în care aceste persoane au formulat 
cereri pentru diferenţa dintre suprafaţa de 
10 ha de familie şi cea avută în proprietate, 
dar nu mai mult de 50 ha de familie, pentru 
terenuri agricole şi, respectiv, pentru 
diferenţa de peste 1 ha şi cea avută în 
proprietate, dar nu mai mult de 30 ha de 

1.  
2. Pentru corelare cu prevederile 
Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată. 
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este cazul împreună cu ceilalţi 
comoştenitori. 

familie pentru terenuri cu destinaţie 
forestieră, desigur, în ambele situaţii, dacă 
este cazul împreună cu ceilalţi 
comoştenitori”. 
Deputat M. Chiriac – PD  

68. Art.30. - (1) Persoanelor prevăzute la 
art.IV din Legea nr.169/1997 li se 
reconstituie dreptul de proprietate pentru 
suprafaţa de teren agricol sau de teren cu 
destinaţie forestieră pe care au avut-o în 
proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de 
familie pentru terenuri agricole şi, 
respectiv, nu mai mult de 30 ha pentru 
terenuri cu destinaţie forestieră, dar numai 
în cazul când acestea au calitatea de titular 
sau moştenitor unic. 
       

Alin.1 al art. 30 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.30. - (1) Persoanelor prevăzute la 
art.IV din Legea nr.169/1997 li se 
reconstituie dreptul de proprietate pentru 
suprafaţa de teren agricol sau de teren cu 
destinaţie forestieră pe care au avut-o în 
proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de 
autor pentru terenuri agricole şi, respectiv, 
nu mai mult de 10 ha de autor pentru 
terenuri cu destinaţie forestieră, dar numai 
în cazul când acestea au calitatea de titular 
sau moştenitor unic”. 
Deputat M. Chiriac - PD 

1. 
2. Pentru corelare cu prevederile 
Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată. Cererea de 
teren cu destinaţie forestieră este 
sub limita suprafeţei totale ce a 
aparţinut persoanelor fizice în 
anul 1948. 

69. Art.31. - (1) Construcţiile, conacele şi 
armanele care au constituit exploataţii 
agricole, potrivit prevederilor art.4 din 
Legea pentru înfătuirea reformei agrare 
nr.187/1945 şi care au fost trecute în 
proprietatea statului prin efectul Decretului 
nr.83/1949 pentru completarea unor 
dispoziţii din Legea nr.187/1945, se 
restituie foştilor proprietari, sau, după caz, 
moştenitorilor acestora. 

Se elimină. 
Deputat Şt. Popescu Bejat - PD 

1. Nu face obiectul Legii 
fondului funciar nr. 18/1991. 
2. Pentru a nu crea discriminări 
în procesul de reconstituire. 
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       (2) În cazul în care astfel de bunuri 
imobile nu mai există, se vor acorda 
despăgubiri. 

70. Art.31. - (1) Construcţiile, conacele şi 
armanele care au constituit exploataţii 
agricole, potrivit prevederilor art.4 din 
Legea pentru înfătuirea reformei agrare 
nr.187/1945 şi care au fost trecute în 
proprietatea statului prin efectul Decretului 
nr.83/1949 pentru completarea unor 
dispoziţii din Legea nr.187/1945, se 
restituie foştilor proprietari, sau, după caz, 
moştenitorilor acestora. 

Alin. 1 al art. 31 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.31. - (1) Construcţiile, conacele şi 
armanele sau sediile care au constituit 
exploataţii agricole sau composesorale, 
răzeşeşti sau moşneneşti care au fost 
trecute în proprietatea statului prin 
orice fel, se restituie foştilor proprietari, 
sau, după caz, moştenitorilor acestora”. 
Deputat Tamas Sandor - UDMR 

1. Pentru înlesnirea şi stimularea 
reorganizării acestor exploataţii 
este firesc ca imobilele 
confiscate să fie retrocedate. 
2. Textul iniţial se referă la 
efectul Decretului 83/1949. 
Construcţiile cuprind şi sediile. 

71. Art.31. - (2) În cazul în care astfel de 
bunuri imobile nu mai există, se vor acorda 
despăgubiri. 

Alin. 2 al art. 31 se va modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.31. - (2) În cazul în care astfel de 
bunuri imobile nu mai există sau au fost 
deteriorate, se vor acorda despăgubiri”. 
Deputat Becsek Garda - UDMR 

1. Pentru  a repara nedreptăţile şi 
abuzurile regimului comunist. 
2. Sursele pentru acoperirea 
despăgubirilor sunt limitate. 

72.  După art. 32 se introduce un art. nou, art. 321 , 
cu următorul cuprins: 
“Art. 321  - Terenurile cu vegetaţie forestieră 
care fac obiectul retrocedărilor potrivit 
acestei legi vor fi gospodărite în regim silvic 
de Compania Naţională a Pădurilor, care se 
va înfiinţa prin lege specială”. 
Grupul parlamentar PDSR. 

1.  
2. Nu se poate condiţiona 
aplicarea unei legi de înfiinţarea 
unei companii. 

73.  După art. 32 se introduce un art. nou, art. 321 , 
cu următorul cuprins: 
“Art. 321 – Punerea în posesie a viitorilor 

1. 
2. Nu se poate condiţiona 
aplicarea unei legi de apariţia 
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proprietari se va face numai după crearea 
structurilor administrative teritoriale care 
vor răspunde de aplicarea regimului silvic, 
respectiv controlul acestora în pădurile 
proprietate privată şi numai după 
promulgarea Legii contravenţiilor silvice, a 
Legii regimului silvic şi administrarea 
fondului forestier naţional, a statutului 
personalului silvic, a Legii de modificare a 
Codului Silvic pentru a reglementa 
condiţiile de proprietate privată şi a Legii 
întregirii domeniului public al României”. 
Deputat Şt. Popescu Bejat – PD 
Grupul parlamentar PDSR. 

altei legi. 

74.  După art. 33 se introduc două art. noi, art. 334 

şi art. 335 cu următorul cuprins: 
“Art. 334 .  Reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenului forestier 
rămas în afara graniţelor României se va 
face din suprafeţele proprietatea statului în 
parcele compacte, în localitatea cea mai 
apropiată posibil”. 
Deputat Iohan Peter Babiaş - Minorităţi 

1. 
2. Prevederea propusă va face 
obiectul unei legi speciale. 

75.  “Art. 335. Terenurile din intravilanul 
localitaţilor aflate în folosinţă comună a 
construcţiei de clădiri pentru locuinţe 
proprietate individuală , deţinute cu drept de 
folosinţă de proprietarii individuali ai 
locuinţelor, trec în proprietatea propritarilor 
individuali.  
Grupul parlamentar PDSR 

1. Asigurarea cadrului legal 
pentru circulaţia tuturor 
terenurilor din intravilan deţinute 
cu drept de folosinţă de 
proprietarii individuali ai 
construcţiei unor clădiri comune 
(apartamente), proprietate 
individuală. 
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2. Contravine prevederilor art. 36 
din Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicată.  
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