
AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 

prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii
nr.169/1997

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 (b227/26.05.2021), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/2983/3.06.2021 şi înregistrată la 
Consiliul Legislativ cu nr.D468/3.06.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(3) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 
considerente:

1. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, astfel cum 
reiese din Expunerea de motive, reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor din extravilanul localităţilor „pe care se află instalaţii 
hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioraţii, pe care se 
desfăşoară activităţi miniere de exploatare sau operaţiuni petroliere de 
dezvoltare-explorare şi exploatare” foştilor proprietari sau 
moştenitorilor acestora, pentru cererile depuse, potrivit Legii nr.1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole 
şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr. 18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, şi nesoluţionate până în prezent.

Iniţiatorii prezentului proiect vizează rezolvarea acestor situaţii 
prin acordarea unor suprafeţe de teren echivalente din fondul forestier, 
la solicitarea scrisă a foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora.



Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, iar 
în aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României, 
republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 
nu se poate pronunţa asupra oportunităţii măsurilor propuse.

3. Analizând prezentul proiect semnalăm următoarele aspecte:
a) potrivit prevederilor art.31 din Legea nr.24/2000, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, Expunerea de motive, care 
constituie instrumentul de prezentare şi motivare a noii reglementări 
propuse, trebuie să cuprindă, în mod detaliat, motivul emiterii actului 
normativ, impactul socioeconomic, precum şi impactul asupra 
sistemului juridic, respectiv, implicaţiile pe care noua reglementare le 
are asupra legislaţiei în vigoare.

Precizăm că, motivarea invocată în instrumentul de prezentare 
este formulată sumar, evidenţiindu-se doar faptul că un număr mare 
de cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor, pe care se desfăşoară activităţi miniere de exploatare sau 
operaţiuni petroliere de dezvoltare-explorare şi exploatare, nu au fost 
soluţionate până în prezent, principalul motiv fiind acela că „în multe 
unităţi administrativ-teritoriale există deficit de terenuri şi în limitele 
impuse de lege devine imposibilă atât restituirea în natură, chiar dacă 
este principala modalitate de restituire, cât şi restituirea prin 
echivalent

Aşadar, ar fi necesar ca Expunerea de motive să fie reconsiderată 
în mod corespunzător, astfel încât să reflecte cuprinsul proiectului 
propus.

b) Normele propuse, astfel cum sunt formulate, sunt ambigue şi 
au un caracter general, ceea ce contravine prevederilor art.6 din Legea 
nr.24/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora „proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli 
necesare, suficiente şi posibile care să conducă la o cât mai mare 
stabilitate şi eficienţă legislativă”.

Astfel, cu titlu de exemplu, semnalăm că la dispoziţia propusă 
pentru art.42 alin.(l) teza întâi, se face precizarea că „(1) în situaţia în 
care reconstituirea dreptului de proprietate potrivit art.4 alin.(l) nu 
este posibilă, aceasta se realizează în suprafaţă echivalentă din fondul 
forestier sau se acordă despăgubiri”, fără a se indica actele normative 
şi procedura potrivit cărora se pot acorda respectivele despăgubiri, 
facându-se referire doar liai „opţiunea foştilor proprietari sau
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moştenitorilor acestora” pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
din suprafeţe de fond forestier.

Totodată, la alin.(4) se propune ca „In cazul în care unitatea 
administrativ-teritorială nu deţine în proprietate suficiente suprafeţe de 
fond forestier pentru a soluţiona toate cererile, înăuntrul termenului 
de 6 luni prevăzut la alin. (2) se va proceda la reconstituirea dreptului 
de proprietate din suprafeţele de fond forestier proprietatea privată a 
statului, care trec din proprietatea publică a acestuia cu condiţia 
reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor respective 
Or, astfel cum este formulată, norma este insuficient conturată, ambiguă 
şi eliptică, şi poate servi la interpretări distorsionate şi poate 
prejudicia stilul normativ şi, totodată, poate constitui un impediment 
în punerea corectă în aplicare a actului normativ, întrucât nu se 
menţionează procedura legală prin care suprafeţele de fond forestier 
trec din proprietatea publică în proprietatea privată a statului şi nici nu 
este clar de unde vor proveni suprafeţele necesare, în situaţia în care pe 
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale nu există suficiente suprafeţe 
de fond forestier pentru reconstituirea dreptului de proprietate.

Prin urmare, este necesară utilizarea unor formulări clare, concise 
şi precise, care să excludă orice echivoc.

/ V

In susţinerea celor de mai sus, s-a pronunţat Curtea 
Constituţională, prin Decizia nr.448/2013, care a statuat că „potrivit 
art.8 alin. (4), teza întâi din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, „ textul 
legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără 
dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce ”.

Pe de altă parte, semnalăm că, din jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale1, pentru speţe similare, reiese că o astfel de soluţie 
legislativă ar institui o discriminare între cetăţenii români, favorizând 
acele persoane pe ale căror terenuri „se află instalaţii hidrotehnice, 
hidroelectrice sau de hidroamelioraţii, pe care se desfăşoară activităţi 
miniere de exploatare sau operaţiuni petroliere de dezvoltare-explorare 
şi exploatare”, aceştia având dreptul de a opta pentru atribuirea unei 
suprafeţe echivalente din fondul forestier proprietate de stat, astfel fiind 
nesocotit şi dreptul de proprietate al statului, ceea ce contravine 
prevederilor art.136 alin.(2) din Constituţie, care consacră principiul 
constituţional potrivit căruia proprietatea publică este garantată şi 
ocrotită prin lege. Mai mult, aceste prevederi contravin şi dispoziţiilor

1 Vezi D ecizia Curţii Constituţionale nr.605 din 28 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea 1, nr.415 din 17 iunie 2009
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art.44 alin.(2) teza întâi din Constituţie, care dispun că „Proprietatea 
privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de 
titular”, deoarece îi favorizează pe titularii dreptului de proprietate 
privată, persoane fizice sau persoane juridice cărora li s-a reconstituit 
dreptul de proprietate asupra acestor terenuri, în raport cu ceilalţi titulari 
îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
forestiere. Or, nimeni nu poate beneficia în ceea ce priveşte bunurile 
proprietate privată de o protecţie juridică diferită, indiferent că 
aceasta are ca titulari persoane fizice sau persoane juridice private, 
statul sau unităţile administrativ-teritoriale.

4. Referitor la textele propuse pentru art.42 alin.(3) şi (5), prin care 
se instituie derogarea de la prevederile art.7 alin.(3) şi, respectiv, art.7 
alin.(l) din Legea nr.46/2008 -  Codul silvic, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, prin care, pe de o parte, este „permisă trecerea 
terenurilor forestiere din domeniul public al unităţii administrativ- 
teritoriale în domeniul privat al acestora”, iar pe de altă parte, „fondul 
forestier naţional poate fi fond forestier proprietate a statului”, 
menţionăm că, se impune reanalizarea şi reformularea normei, având în 
vedere faptul că alin.(l) şi (3) ale art.7 de la care se face derogarea 
prevăd în mod expres că:

„.Articolul 7
(1) După forma de proprietate, fondul forestier naţional poate fi:
a) fond forestier proprietate publică a statului;
b) fond forestier proprietate publică a unităţilor administrativ- 

teritoriale;
c) fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi 

juridice;
d) fond forestier proprietate privată a unităţilor administrativ- 

teritoriale.

(3) Este interzisă trecerea terenurilor forestiere din domeniul 
public al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul privat al 
acestora prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti

Or, astfel cum sunt formulate, normele derogatorii propuse permit 
interpretarea potrivit căreia reglementează o dezafectare ope legis a 
bunurilor din domeniul public al statului, prin trecerea respectivelor 
terenuri forestiere în domeniul privat, în vederea reconstituirii dreptului 
de proprietate în favoarea foştilor proprietari, ceea ce contravine 
dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019
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privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, în cuprinsul căreia, la art.361 sunt prevăzute modalităţile de 
trecere a bunurilor din domeniul public al statului în domeniul privat al 
acestuia, astfel: „(1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului 
în domeniul privat al acestuia se face prin hotărâre a Guvernului, dacă 
prin lege nu se dispune altfel.

(2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi 
administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin 
hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului 
sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel.

(3) în instrumentele de prezentare şi motivare ale hotărârilor 
prevăzute la alin. (1) şi (2) se regăseşte, în mod obligatoriu, justificarea 
temeinică a încetării uzului sau interesului public naţional sau local, 
după caz.

(4) Actele încheiate cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (3) sunt 
lovite de nulitate absolută”.

Ca urmare, normele propuse trebuie să aibă în vedere şi să fie 
corelate cu aceste prevederi, astfel încât să se evite un eventual 
paralelism legislativ.

5. Din punct de vedere al redactării şi al respectării normelor de 
tehnică legislativă, semnalăm că prezenta propunere legislativă nu 
respectă dispoziţiile Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prin urmare, menţionăm următoarele 
observaţii:

a) formula introductivă va fi redată astfel :
„Parlamentul României adoptă prezenta lege”;

b) partea introductivă a articolului unic ar fi trebuit formulată, 
astfel:

„Articol unic. - Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale 
Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum urmează:”.

c) la art.I pct.2, la textul propus pentru alin.(3) al art.42, 
trimiterile la actele normative invocate trebuiau redate, astfel: „Legea 
nr.46/2008 -  Codul silvic, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare” (observaţia este valabilă şi pentru textul
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propus pentru alin.(5)), respectiv „Legii fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Totodată, având în vedere că textul propus pentru art.42 ar intra, 
după adoptarea proiectului, în corpul actului normativ de bază, 
respectiv, Legea nr. 1/2000, sintagma „şi ale Legii nr.1/2000”, din 
finalul normei, se impune a fi înlocuită cu sintagma „şi ale prezentei legi”.

d) referitor la art.II, precizăm că acesta ar fi trebuit să fie 
structurat doar în alineate şi nu să cuprindă alte articole, respectiv, 
art.l şi 2. Aşadar, art.II trebuia să cuprindă doar cele două alineate ale 
actualului art.l, iar marcarea „Art.l.” eliminată.

La textul propus pentru alin.(l), trimiterea ar fi trebuit făcută 
corect, astfel: „prevăzute la art.42 alin.(l) din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole 
şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată 
prin prezenta lege, este de 12 luni....”.

In considerarea acestei observaţii, actualul art.2 se impune a fi 
marcat ca art.III. Textul propus ar fi trebuit formulat corect, astfel:

A

„Art.III. -  In termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrală din domeniul silvic 
elaborează norme metodologice de punere în aplicare a prevederilor 
art.42 alin.(4) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a 
fost modificată şi completată prin prezenta lege, care vor fi 
aprobate prin hotărâre a Guvernului”.

6. Având în vedere cele expuse supra, propunerea legislativă 
necesită a fi reconsiderată, atât din punctul de vedere al soluţiei 
legislative preconizate, care trebuie să fie în concordanţă cu prevederile 
constituţionale şi cu cele ale actelor normative din domeniu, în vigoare, 
cât şi din punctul de vedere al exprimării soluţiilor, în acord cu 
exigenţele de tehnică legislativă, în mod clar, precis şi fară echivoc.



EVENIMENTE SUFERITE de actul 

L. nr. 1/2000

Lege pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr, 18/1991 şi ale Legii n r 169/1997

(v. D.C.C. nr. 602/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 (art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) şi (9)); D.C.C. nr. 603/2008 - M. Of. nr. 533/15 
iul. 2008 (art. 26 alin. (2_4); D.C.C. nr. 605/2009 - M. Of. nr. 415/17 iun. 2009 (art. 24 alin. (1_2), (1_4) şi (3) în ceea ce priveşte 
dreptul foştilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul forestier proprietate de stat); D.C.C.
nr. 652/2009 - M. Of. nr. 415/17 iun. 2009 (art. 24 alin. (1_2). (1_4) şi (3) în ceea ce priveşte dreptul foştilor proprietari de a opta
pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul forestier proprietate de stat); D.I.C.C.J. nr. 23/2011 - M. Of. nr. 791/8 nov. 
2011; Decizia I.C.C.J. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 257/9 apr. 2014)

1 modificări prin O.G. nr. 69/2000 M. Of. nr. 407/29 aug. 2000 prelungeşte termenul de finalizare a
Ordonanţă pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de acţiunilor de panere în aplicare până la
aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a ¿¡aţa de 31 decembrie 2001 inclusiv
Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, şi
ale Legii nr. 169/1997

aprobată prin L. nr. 228/2001 M. Of. nr. 230/7 mai 2001

üL'Vbtf
M. Of. nr. 8/12 ian. 2000

modifică art. 2 alin. (1), art.3, art.4 alin.(l), 
art. 5, art.6 alin.(1), a rt.l alin.(l), art.8, 
art.9 alin.(l), art. 10, a r t.l2 alin.(l) şi (4), 
a rt.l3, art. 15, art. 19, art.20, art.22, art.23 
alin.(l), art.23 alin.(3) şi (4), art.24 
alin.(î), art.24 alin.(2) partea introductivă, 
art.25 alin.(2), art.26 alin.(2), art.27, art.28 
alin.(l)-(3) şi alin.(5), art.29 alin.(2) şi (3), 
art.37, art.38, art.40; introduce art.4_I, 
a lin .(l_ l) şi (1_2) la art.6, art.6_l, 
art.22_î, a lin .(l_ l) la art.23, lit. h la art.24 
alin.(2), alin.(3_I) şi (3_2) la art.24, 
alin.(2_l), (2_2) şi (2_3) la art.26, alin.(6)~ 
(9) la art.28, art.29_l; abrogă art.6 
alin.(3), art. 7 alin.(2) şi (3), art.9 alin.(2), 
art.l 1, art. 14, art. 16-18, art.II, art.25 
alin.(4), art.26 alin.(4), art.31, art.39

(v. D.C.C. nr. 603/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 (art. I pct. 39_1))

3 modificări prin L. nr. 389/2002 M. Of. nr. 469/1 iul. 2002 prorogă termenul prevăzut la art.4 până la
Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din 30 iunie 2004
Ordonanţa Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării 
acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr.
169/1997

2 modificări prin O.U.G. nr. 102/2001 M. Of. nr. 350/29 iun. 2001
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 
18/1991, republicată

aprobată cu modificări şi L. nr. 400/2002 M. Of. nr. 492/9 iul. 2002 
completări prin

4 modificări prin L. nr. 400/2002 M. Of. nr. 492/9 iul. 2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 
18/1991, republicată

modifică art.3 alin.(2) şi (3), art.4_1, art.6 
alin .(l_ l), art.6_l alin.(l) şi (4), a r t.l5 
alin.(l), art. 19, art.22_1, art.23 alin.(l_1), 
art.23 alin.(4), art.26 alin.(1), art.26 
alin.(2_3), art.27, art.28 alin.(l), (2), (8) şi 
(9), art.29  alin.(2) şi (3), art.29_l, art.39; 
introduce alin.(2_4') la art.26, alin.(3_l) la 
art.29; elimină modificarea art.25 alin.(2) 
şi abrogarea art.31; abrogă art.IV din 
O.U.G. nr. 102/2001

(v. D.C.C. nr. 603/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 (art. I pct. 13))
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Lege privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

5 modificări prin L. nr. 204/2004 M. Of. nr. 473/26 mai 2004 modifică art.36

e modificări prin L. nr 247/2005 M. Of. nr. 653/22 iul. 2005
Lege privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente

modifică art.I, art.2 alin. (I), art. 3 alin. (2), 
art.4 alin. (1) şi (2), art.6 alin. (Î_J), (1_2) 
şi (2), art.7, art.8, art.9 alin. (I) şi (3), 
art. ¡2 alin. (1), art.]3, art. 22, art.24 alin. 
(I) - (5), art.25 alin. (1) şi (3), art.26 alin.
(1) - (3), art.27, art.28, art.29 alin. (1) şi
(2), art.30, art.31, art.33, art.35, art.36, 
art.37, art.40;
introduce alin. ( l_ î)  - (I_?) la art.4, alin. 
(1_3), (Î_4), (2_l) şi (2_2) la art.6, alin. 
( I J ) ,  (l_2) şi alin. (4) la art. 9, alin. (1J )  
la art. 23, alin. ( !_ ! ) -  (1_4) şi alin. (6) la 
art. 24, alin. (3_î) la art. 26, alin. (3_2) la 
art.29, art.42;
abrogă art.6_1, art. 15, art.¡9, art.20, 
art.24 alin. (3_î) şi (3_2). art.29_l alin.
(4), art. 39

V. Decizia nr. LII (52)/2007 - M. Of. nr. 140/22 feb. 2008 (art. 16)); D.C.C. nr. 830/2008 - M. Of. nr. 559/24 iul. 
2008 {art. I pct. 60 din titlul I); Decizia I.C.C.J. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 120/17 feb. 2012 (titlul VII); Decizia I.C.C.J. 
nr. 12/2015- M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 (art. 5 alin. (2) din titlul X)

7 modificări prin O.U.G. nr. 127/2005 M. Of. nr. 851/21 sep. 2005 modifică art. 33 alin. (I)
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 33 alin. (1) din 
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997, precum şi a art. III al titlului VI din Legea nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente

aprobată prin L. nr. 39/2008 M. Of. nr. 227/25 mar. 2008

8 modificări prin O.U.G. nr. 139/2005 M. Of. nr. 939/20 oct. 2005 modifică art. 35
Ordonanţă de urgenţă privind administrarea pădurilor din 
România

aprobată cu modificări şi L. nr. 38/2006 M. Of. nr. 206/6 mar. 2006 
completări prin

9 modificări prin L. nr. 38/2006 M. Of. nr. 206/6 mar. 2006 aprobă cu modificări şi completări O.U.G.
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 şi modifică art. 35 alin. (î) 
nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România

10 completat prin L. nr. 342/2006 M. Of. nr. 626/20 iul. 2006 introduce alin.(2_l) la art.29
Lege pentru completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

11 modificări prin L. nr. 193/2007 M. Of. nr. 422/25 iun. 2007 modifică art.36;
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 introduce alin.(2_l) la art.3
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997
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12 modificări prin L. nr. 39/2008 M. Of. nr. 227/25 mar. 2008 aprobă O.U.G. nr. 127/2005

13 modificări prin

14 admisă excepţie 
de neconst. prin

15 admisă excepţie 
de neconst. prin

ie modificări prin

17 modificări prin

ie modificări prin

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997, precum şi a art. III al titlului VI din Legea nr. 
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente

D.C.C. nr. 602/2008 M. Of. nr. 533/15 iui. 2008
Decizia nr. 602 din 20 mai 2008 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) 
şi (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 
şi ale Legii nr. 169/1997

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
prevederile art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) şi 
(9) (termenul se împlineşte la 29 august 
2008 după care operează prevederile art. 
147 alin. (1) din Constituţie)

D.C.C. nr. 602/2008 M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) şi (9)
Decizia nr. 602 din 20 mai 2008 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) 
şi (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 
şi ale Legii nr. 169/1997

D.C.C. nr. 603/2008 M. Of. nr. 533/15 iui. 2008 art. 26 alin. (2_4)
Decizia nr. 603 din 20 mai 2008 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 13 al Legii nr.
400/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.
18/1991, republicată

D.C.C. nr. 603/2008 M. Of. nr. 533/15 iul. 2008
Decizia nr. 603 din 20 mai 2008 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 13 al Legii nr. 
400/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.
18/1991, republicată

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
prevederile art. 26 alin. (2_4) (termenul se 
împlineşte la 29 august 2008 după care 
operează prevederile art. 147 alin. (1) din 
Constituţie)

L. nr. 212/2008 M. Of. nr. 737/30 oct. 2008 modifică art.36
Lege privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

L. nr. 261/2008 M. Of. nr. 757/10 nov. 2008 modifică art. 29 alin. (3_1) şi (3 2 ) ;
Lege privind modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. introduce alin. (3_3) la art. 29 
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997
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19 admisă excepţie
de neconst. prin

D.C.C. nr. 605/2009 M. Of. nr. 415/17 iun. 2009
Decizia nr. 605 din 28 aprilie 2009 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1_2 ), (1_4 ), 
(2) şi (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 
şi ale Legii nr. 169/1997

art. 24 alin. (1_2), (1 _4) şi (3) în ceea ce 
priveşte dreptul foştilor proprietari de a 
opta pentru atribuirea unei suprafeţe 
echivalente din fondul forestier proprietate 
de stat

20 modificări prin D.C.C. nr. 605/2009 M. Of. nr. 415/17 iun. 2009
Decizia nr. 605 din 28 aprilie 2009 referitoare ia excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1_2 ), (1_4 ), 
(2) şi (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 
şi ale Legii nr. 169/1997

suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, 
dispoziţiile art. 24 alin. (1_2), (î_ 4 ) şi (3) 
în ceea ce priveşte dreptul foştilor 
proprietari de a opta pentru atribuirea unei 
suprafeţe echivalente din fondul forestier 
proprietate de stat (termenul se împlineşte 
la data de î  august 2009), după care 
operează dispoziţiile art. 147 alin. (!) din 
Constituţie

21 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 652/2009 M. Of. nr. 415/17 iun. 2009
Decizia nr. 652 din 28 aprilie 2009 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1_2 ), (1_4 ), 
(2) şi (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 
şi ale Legii nr. 169/1997

art. 24 alin. (1_2), (1_4) şi (3) în ceea ce 
priveşte dreptul foştilor proprietari de a 
opta pentru atribuirea unei suprafeţe 
echivalente din fondul forestier proprietate 
de stat

22 modificări prin D.C.C. nr. 652/2009 M. Of. nr. 415/17 iun. 2009
Decizia nr. 652 din 28 aprilie 2009 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1_2 ), (1_4 ), 
(2) şi (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 
şi ale Legii nr. 169/1997

suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, 
dispoziţiile art. 24 alin. (}_2), (1 _4) şi (3) 
în ceea ce priveşte dreptul foştilor 
proprietari de a opta pentru atribuirea unei 
suprafeţe echivalente din fondul forestier 
proprietate de stat (termenul se împlineşte 
la data de 1 august 2009), după care 
operează dispoziţiile art. ¡47 alin. (I) din 
Constituţie

23 completat prin L. nr. 160/2010 M. Of. nr. 497/19 iul. 2010 introduce alin. (5) la art. 23
Lege pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

24 modificări prin L. nr. 267/2011 M. Of. nr. 870/9 dec. 2011 abrogă art. 3 alin. (1)
Lege privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997

25 modificări prin L. nr. 246/2016 M. Of. nr. 983/7 dec. 2016 modifică art. 36
Lege privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
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26 modificări prin L. nr. 45/2018 M. Of. nr. 69/23 ian. 2018 abrogă art. 35
Lege privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

Consiliul Legislativ - marţi, 22 iunie 2021 Pag. 5 din 5



EVENIMENTE SUFERITE de actul 

L. nr. 46/2008 

Lege - Codul silvic
M. Of. nr. 238/27 mar. 2008

1 republicare cu 
renumerotare

2 modificări prin

3 modificări prin

4 modificări prin

5 completat prin

6 modificări prin

M. Of. nr. 611/12 aug. 2015
Lege - Codul silvic

L. nr. 227/2015 M. Of. nr. 688/10 sep. 2015 abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 130
Lege privind Codul fiscal

L. nr. 232/2016 M. Of. nr. 972/5 dec. 2016 modifică art. 36 alin. (I);
Lege privind industria naţională de apărare, precum şi pentru introduce alin. (5) !a art. 36 
modificarea şi completarea unor acte normative

L. nr. 175/2017 M. Of. nr. 569/18 iul. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - 
Codul silvic, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (2) din 
Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi 
a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor- 
Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ- 
teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

modifică art. 2 alin. (2) Ut. e), art. 4, art. 6 
alin. (2), art. 14 alin. (4) şi (5). art. 16, art. 
18 partea introductivă, art. 20 alin. (3), art.
23 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 32 alin.
(}), art. 37 alin. (I ) Ut. e), art. 59 alin. (6), 
art. 62 alin. (3), art. 73, art. 90 alin. (2), 
art. 97 alin. (1) Ut. a), art. 98, art. 105 alin.
(2), art. 107partea introductivă a alin. (1), 
art. 120 alin. (5), anexa;

introduce art. 12_1, alin. (2Jl)-(2_4) la 
art. 21, alin. (3) la art. 23, alin. (2 1) la 
art. 51, lit. c) la art. 59 alin. (3), alin. (5_1) 
(5_9) la art. 59, alin. (6_l)-(6_3) la art. 59, 
alin. (4_l)-(4_3) la art. 62, alin. (3) la art. 
68, alin. (4) la art. 95, lit. a l) şi a_2) la 
art. 97 alin. (1). alin. (2_1) şi (2_2) la art. 
¡05, alin. (4) la art. 105, art. I07_l, art. 
133, anexa nr. 2;

abrogă art. 11 alin. (3) lit. b)

L. nr. 112/2018 M. Of. nr. 426/18 mai 2018 introduce alin. (6) şi (7) la art. 36
Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul 
silvic

L. nr. 230/2018 M. Of. nr. 693/8 aug. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - 
Codul silvic

modifică art. 16 alin. (4) şi (10), art. 37 
alin. (1) lit. b), art. 59 alin. (5_1), alin. 
(5_2) lit. a) şi b) şi alin. (5_5) şi modifică 
anexa nr. 2;
introduce alin. (16) la art. 16; 
abrogă art. 59 alin. (5_4)
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7 modificări prin

8 modificări prin

O.U.G. nr. 104/2020 M. Of. nr. 569/30 iun. 2020 modifică art. 36 alin. (6) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 36 alin. (6) din 
Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

L. nr. 197/2020 M. Of. nr. 823/8 sep. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - 
Codul silvic

modifică art. 14 alin. (5), art. 20 alin. (3), 
art. 27 alin. (3), art. 29 alin. (5), art. 33 
alin. (3) lit. g), art. 5 î alin. (2_1), art. 54 
alin. (1), art. 54 alin. (2) partea 
introductivă, art. 59 alin. (5_1) - (5_3) 
părţile introductive, art. 59 alin. ( î l) , art. 
62 alin. (3), art. 83 alin. (2), art. 97 alin.
(1) lit. a), art. 97 alin. (1) lit. a_2), art. 97 
alin. (2), art. 98, art. 107 alin. (1) şi alin.
(2) partea introductivă, art. 109 alin. (1) şi 
alin. (2) partea introductivă, art. 116, art. 
126 alin. (1), anexa nr. 1 şi 2; 
introduce lit. n) la art. 5, l it .f_ l)  la art. 11 

alin. (7), alin. (3) la art. 12, alin. (1_1) la 
art. 19, alin. (3_l) şi (3_2) la art. 20, alin. 
(1 _1) la art. 21, alin. (1_1) ~(1_4) la art.
22, alin. (1_1) la art. 54, alin. (3) -(5) la 
art. 54, lit. a _ l) la art. 60 alin. (5), alin. (6) 
(9) la art. 60, alin. (4) la art. 64, alin.
(2_1) şi (2_2) la art. 68, alin. (1_1) şi
(1J2) la art. 72, alin. (2_1) şi (2 2) la art. 
97, art. 97_1, alin. ( î_ l)  la art. 107, alin. 
(4) la art. 107, alin. (I_ l)  la art. 109; 
abrogă art. 97 alin. (1) lit. a_l); 
completează anexa nr. 2
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EVENIMENTE SUFERITE de actul.

L. nr. 18/1991 M. Of. nr. 37/20 feb. 1991

Legea fondului funciar
(v. D.C.C. nr. 342/1997 (art. 47 alin. (1), (2), (3), care au devenit art. 68 după republicarea L. nr. 18/1991) - M. Of. nr. 333/27 
nov. 1997; D.C.C. nr. 392/1997 (art. 26 alin. (5) şi art. II din L. nr. 169/1997)- M. Of. nr. 299/4 nov. 1997; D.C.S.J. nr. 1/2000 
(art. 53 alin. (2) - M. Of. nr. 493/9 oct. 2000); D.I.C.C.J. nr. XI/2007 (art. 8, 13 alin. (2) - M. Of. nr. 733/30 oct. 2007); D.f.C.C.J 
nr. 15/2011 - M. Of. nr. 827/22 nov. 2011 (art. 53)

1 republicare M. Of. nr. 1/5 ian. 1998
Legea fondului funciar *)*) Republicată

2 modificări prin O.U.G. nr. 1/1998 M. Of. nr. 26/26 ian. 1998 modifică art. 9 alin. (3), (8) şi (10)
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea articolului 9 din 
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată

aprobată cu modificări prin L. nr. 218/1998 M. Of. nr. 453/26 nov. 1998

3 modificări prin L. nr, 54/1998 M. Of. nr. 102/4 mar. 1998 abrogă cap. V art. 66 - 73
Lege privind circulaţia juridică a terenurilor

4 modificări prin O.G. nr. 90/1998 M. Of. nr. 316/27 aug. 1998 prelungeşte termenul de aplicare şi
Măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de finanţare până la 31 decembrie 1999
aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

aprobată cu modificări prin L. nr. 209/1998 M. Of. nr. 432/16 nov. 1998

5 modificări prin L. nr. 218/1998 M. Of. nr. 453/26 nov. 1998 modifică art. 9 alin. (3), (8), (10)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991, republicată

6 modificări prin O.U.G. nr. 168/1999 M. Of. nr. 536/3 nov. 1999 prelungeşte termenul de finalizare şi
Măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de finanţare până la 31 decembrie 2000 
aplicarea Legii fondului funciar nr, 18/1991 

aprobată prin L. nr. 224/2001 M. Of. nr. 229/4 mai 2001

7 modificări prin L. nr. 1/2000 M. Of. nr. 8/12 ian. 2000 modifică in mod corespunzător
Lege pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997

(v. D.C.C. nr. 602/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 (art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) şi (9)); D.C.C. nr. 603/2008 - M. 
Of. nr. 533/15 iul. 2008 (art. 26 alin. (2__4); D.C.C. nr. 605/2009 - M. Of. nr. 415/17 iun. 2009 (art. 24 alin. (1_2), 
(1_4) Şi (3) >n ceea ce priveşte dreptul foştilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente dii 
fondul forestier proprietate de stat); D.C.C. nr. 652/2009 - M. Of. nr. 415/17 iun. 2009 (art. 24 alin. (1_2), (1_4) şi
(3) în ceea ce priveşte dreptul foştilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul 
forestier proprietate de stat); D.I.C.C.J. nr. 23/2011 - M. Of. nr. 791/8 nov. 2011; Decizia I.C.C.J. nr. 2/2014 - M. 
Of. nr. 257/9 apr. 2014)

8 modificări prin O.G. nr. 69/2000 M. Of. nr. 407/29 aug. 2000
Ordonanţă pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de 
aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a 
Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor fo restie r solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/t9B)S f republicată, şi 
ale Legii nr. 169/1997 

aprobată prin L. nr. 228/2001 M. Of. nr. 23ft/7"nrrai 2001

prelungeşte termenul de finanţare a 
acţiunilor de punere in aplicare, până la 31 
dec. 2001 inclusiv
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9 modificări prin O.U.G. nr. 102/2001 M. Of. nr. 350/29 iun. 2001 modifică art. 109; introduce alin. (8) la
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii art. 92; înlocuieşte anexa nr. 1 
nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.
18/1991, republicată

aprobată cu modificări şi L. nr. 400/2002 M. Of. nr. 492/9 iul. 2002 
completări prin

(v. D.C.C. nr. 603/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 (art. I pct. 39_1))

10 modificări prin L. nr. 545/2001 M. Of. nr. 659/19 oct. 2001 introduce alin. (5 1) la art. 36
Lege pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr.
18/1991

11 modificări prin L. nr. 389/2002 M. Of. nr. 469/1 iul. 2002 prorogă termenul prevăzut la art.4 până la
Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din 30 iunie 2004
Ordonanţa Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării 
acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr.
169/1997

12 modificări prin L. nr. 400/2002 M. Of. nr. 492/9 iul. 2002 modifică art. 109
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr.
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.
18/1991, republicată

(v. D.C.C. nr. 603/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 {art. I pct. 13»

13 modificări prin L. nr. 247/2005 M. Of. nr. 653/22 iul. 2005
Lege privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente

modifică art.l 1 alin. (2), art. 18 alin. (3), 
art. 24 alin. (2), art.27 alin. (2), art. 92 alin.
(3);

introduce alin. (2_1) la art.l l, alin. (2 1) 
la art.23, alin. (1_1) la art. 24, alin. (2_I), 
(2_2) şi (4_1) la art. 27, alin.(3) la art.52, 
art. 1 I 0 J ,  art. 110_2, art. 110_3; 
abrogă art.60, art.92 alin. (5), art. 108, 

art. 109

v. Decizia nr. LII (52)/2007 - M. Of. nr. 140/22 feb. 2008 (art. 16)); D.C.C. nr. 830/2008 - M. Of. nr. 559/24 iul. 
2008 (art. I pct. 60 din titlul I); Decizia I.C.C.J. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 120/17 feb. 2012 (titlul VII); Decizia I.C.C.J. 
nr. 12/2015- M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 (art. 5 alin. (2) din titlul X)

14 modificări prin L. nr. 358/2005 M. Of. nr 1106/7 dec. 2005 modifică anexa nr. 1
Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar 
nr. 18/1991

15 completat prin O.U.G. nr. 209/2005 M. Of. nr. 1194/30 dec. 2005 introduce alin. (4) la art. 12, lit. d), e),f) şi
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor g) la art. 110_1, lit. c), d) şi e) la art.
acte normative din domeniul proprietăţii 110 2, alin. (2) la art. 110 3 

aprobată cu modificări prin L. nr. 263/2006 M. Of. nr. 572/3 iul. 2006
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1® modificări prin L. nr. 263/2006 M. Of. nr. 572/3 tul. 2006 aproba cu modificări O.l'.G. nr. 209/2005
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului şi modifică ari. 110_1 lit. c). art. 110_3
nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte a}jn (j ) 
normative din domeniul proprietăţii

17 modificări prin L. nr. 341/2006 M. Of. nr. 626/20 iul. 2006 modifică anexa nr.l
Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar 
nr. 18/1991

18 completat prin L. nr. 47/2007 M. Of. nr. 194/21 mar. 2007 introduce alin. (3) la art. 5
Lege pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr.
18/1991

19 modificări prin L. nr. 340/2007 M. Of. nr. 846/10 dec. 2007 modifică art. 92 alin. (6)
Lege pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991

20 modificări prin L. nr. 67/2010 M. Of. nr. 215/6 apr. 2010 modifică art. 18 alin. (3)
Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991

21 modificări prin L. nr. 71/2010 M. Of. nr. 258/21 apr. 2010 modifică art. 12 alin. (3)
Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991

22 modificări prin L. nr. 158/2010 M. Of. nr. 496/19 iul. 2010 modifică art. 26
Lege pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr.
18/1991

23 modificări prin L. nr. 71/2011 M. Of. nr. 409/10 iun. 2011 abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 32
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil

(v. D.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014)

24 modificări prin L. nr. 76/2012 M. Of. nr. 365/30 mai 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

modifică, la 1 septembrie 2012, art. 9 alin. 
(9), art. 64 alin. (2)

25 modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 M. Of. nr. 606/23 aug. 2012 prorogă termenul de intrare în vigoare a
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. Legii nr. 134/2010 până la l februarie 201: 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă 

aprobată prin L. nr. 206/2012 M. Of. nr. 762/13 nov. 2012

26 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 abrogă, la data de 1 februarie 2014, art.
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 107, art. 110, art. 110_1 lit . a) ş i art. 110_2

Codul penal ///. a)

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)
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27 modificări prin L. nr. 219/2012 M. Of. nr. 789/23 nov. 2012 aprobă cu modificări şi completări O.U.G.
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 81/2011 şi introduce alin. (4) la art. 13

nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi si art 59 1
Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei * —
şi Internelor In subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative

28 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013 M. Of. nr. 68/31 ian. 2013 prorogă termenul de intrare în vigoare a
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 Legii nr. 134/2010 până la }5 februarie 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 2013 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe 

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 M, Of. nr. 388/28 iun. 2013 
completări prin

29 modificări prin O.U.G. nr. 34/2013 M. Of. nr. 267/13 mai 2013
Ordonanţă de urgenţă privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

aprobată cu modificări şi L. nr. 86/2014 M. Of. nr. 491/2 iul. 2014 
completări prin

modifică art. 78 alin. (1);
introduce alin. (1_1) - (1_3) la art. 78, art.
107_ l;
sintagma „păşuni şi fă n e ţe" se înlocuieşte 
cu termenul „pajişti"

30 modificări prin L. nr. 165/2013 M. Of. nr. 278/17 mai 2013 introduce alin. (2) - (4) la art. 51;
Lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 18 alin. (3)
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România

31 modificări prin L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun, 2013 aprobă cu modificări şi completări O.U.G.
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative conexe

32 modificări prin L. nr. 86/2014 M. Of. nr. 491/2 iul. 2014
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991

aprobă O.U.G. nr. 34/2013, modifică art. 
78 alin. 1 2 ,  înlocuieşte în tot cuprinsul 
legii sintagma "păşuni şi făneţe" cu 
sintagma "pajiştipermanente"

33completat prin L. nr. 38/2015 M. Of. nr. 172/12 mar. 2015
Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

introduce alin. (3) la art. 100

34 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 13/2015 M. Of. nr. 175/13 mar. 2015
Decizia nr. 13 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1_1) şi (1_3)
din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 78 alin. (1_2) din 
Legea fondului funciar nr. 18/1991 în forma anterioară 
modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi a dispoziţiilor art. 3 lit. e), art. 4 
alin. (1) în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 
86/2014 şi art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

prevederile art, 78 alin. (1_1) şi (1_3) sunt 
constituţionale în măsura în care 
schimbarea categoriei de folosinţă a 
pajiştilor în Registrul agricol se realizează 
de la data intrării în vigoare a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013
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35 admisă excepţie 
de neconst. prin

36 modificări prin

37 modificări prin

38 modificări prin

39 modificări prin

40 modificări prin

41 modificări prin

Consiliul Legislativ

D.C.C. nr. 748/2015 M. Of. nr. 71/1 feb. 2016 prevederile art. 3J alin. (1) sunt
Decizia nr. 748 din 4 noiembrie 2015referitoare la excepţia de constituţionale in măsura w  care nu
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea condiţionează dobândirea dreptului de  
fondului funciar nr. 18/1991, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) - ,
şi art. 24 alin. (1). (12) şi (14) din Legea nr. 1/2000 pentru proprietate publica p r ,n expropnere.de
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor înscrierea acesteia in cartea funciară 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

L. nr. 186/2017 M. Of. nr. 598/25 iul. 2017 modifică art. 2 lit. a), art. 77. art. 78, art.
Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 90, 91, 92, 93 şi 94, art. 10! alin.(l), art. 
nr. 18/1991 / /2 , }  ¡3 şi 114, anexele nr. 1 şi 2 se

modifică şi se înlocuiesc;

introduce art. 93_1, lit. i) şi j)  la art. 111, 
alin. (2) şi (3) la art. î l !

L. nr. 44/2018 M. Of. nr. 69/23 ian. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

modifică art. 92 alin. (2) lit. c) şi f )  şi alin. 
(6), art. 93 alin. (2), art. 93_! alin. (2), art. 
94 partea introductivă, art. 11! alin. (1) lit.
i):
introduce art. 92_1; 
abrogă art. 92 alin. (10)-(12)

L. nr. 231/2018 M. Of. nr. 679/6 aug. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991

modifică art. 23 alin. (2) şi (2_1), art. 92 
alin. (6) partea introductivă.art. 92 1 alin. 
(2) Ut. a), art. 93 alin. (6), art. 94 partea 
introductivă;
modifică şi înlocuieşte anexa nr. ];

introduce alin. (3) la art. 24, alin. (1_1) şi 
(2_3) la art. 27, alin. (4_1) la art. 92, alin. 
(2_1) şi (5_1) la art. 93, o nouă liniuţă la 
art. !23 alin. (2);

abrogă art. 92 alin. (7), art. 102 alin. (2)

L. nr. 105/2019 M. Of. nr. 392/20 mai 2019 modifică art. 27 alin. (2_3) partea
Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a introductivă 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea 
şi completarea altor acte normative

L. nr. 87/2020 M. Of. nr. 551/25 iun. 2020 modifica art. 24 alin. (3) şi art. 27 alin.
Lege pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (2_3) partea introductivă şi lit.b)

L. nr. 237/2020 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020 modifică art. 27 alin. (2_3) lit. a)
Lege pentru modificarea art. 27 alin. (2_3) lit- a) din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991

i
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