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RAPORT   
asupra Proiectului  de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al 
art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991, transmis cu adresa nr.PL.x 683 din 16 decembrie 2009 şi înregistrat cu 
nr.24/1007/17.12.2009. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere negativ al 
Guvernului. 

Proiectul de lege are ca obiect  modificarea alin.(3) al  art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, în sensul că terenurile neatribuite rămase la dispoziţia comisiei sau din domeniul privat al statului, din aceeaşi 
localitate sau din alte localităţi, se restituie, în condiţiile legii, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora care au fost înscrişi în 
anexele nr.23 şi 39 din regulamentele de aplicare a legilor fondului funciar privind despăgubirile. 

Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 face parte din categoria legilor 
organice potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnul  Dănuţ  Apetrei - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările Comisiei  au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei  a fost adoptat cu majoritate de voturi, înregistrându-se 26 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă, în şedinţa 

din  25  februarie 2010. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în forma iniţială, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia 

României. 
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Proiectul de lege potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.  
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   
 

Nr. 
crt. 

Text  Legea nr.18/1991 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 

0 1 2 3 4 

1.   Titlul legii  
 

L E G E 
pentru modificarea alin.(3) al 

art.18 din Legea fondului funciar 
nr.18/1991 

 
 

Nemodificat   

2.   
 
 
 
 
 
 
 
Art.18. –  
(3) Terenurile neatribuite, 
rămase la dispoziţia comisiei, 

Articol unic. –  Alineatul (3) al 
articolului 18 din Legea fondului 
funciar nr.18/1991, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1 din 5 ianuarie 1998, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică cum 
urmează: 
 
„(3) Terenurile neatribuite rămase la 
dispoziţia comisiei sau din 

Articolul unic. -   Alineatul (3) al 
articolului 18 din Legea fondului 
funciar nr.18/1991, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1 din 5 ianuarie 1998, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 
„(3) Terenurile neatribuite, rămase 
la dispoziţia comisiei sau din 
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după încheierea integrală a 
reconstituirii dreptului de 
proprietate, trec în domeniul 
privat al comunei, oraşului 
sau municipiului, urmând a fi 
puse la dispoziţia celor care 
doresc să întemeieze sau să 
dezvoltate exploataţii 
agricole, prin închiriere, 
concesionare sau vânzare, în 
condiţiile legii sau puse la 
dispoziţie pentru obiective de 
interes social.” 

domeniul privat al statului, din 
aceeaşi localitate sau din alte 
localităţi, se restituie, în condiţiile 
legii, foştilor proprietari sau 
moştenitorilor acestora care au fost 
înscrişi în anexele 39 sau 23 din 
regulamentele de aplicare a legilor 
fondurilor funciar privind 
despăgubirile.” 

domeniul privat al statului, din 
aceeaşi localitate sau din alte 
localităţi, se pot restitui, la cerere, 
în condiţiile legii, foştilor 
proprietari sau moştenitorilor 
acestora care au fost înscrişi în 
anexele privind despăgubirile la 
regulamentele de aplicare a legilor 
fondurilor funciar.” 
 
 
 
 
Deputat  PD-L – Tinel Gheorghe  
Deputat PD-L – Valeriu Tabără  
Deputat PSD+PC – Ioan Munteanu 

Comisia a propus aprobarea proiectului cu 26 voturi pentru,  1  voturi împotrivă şi 0 abţineri. 
 

 
 
 

  PREŞEDINTE,            SECRETAR,    
Prof.univ.dr. Valeriu TABĂRĂ         Vasile MOCANU    
  
  
    

Consilier Anton Păştinaru   
Expert Gabriela Ciurea 
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