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S E N A T

L E G E

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

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art.I.- 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 cu 
numărul 8 din data de 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Pentru terenurile din extravilanul localităţilor, foste proprietăţi ale 

persoanelor fizice şi juridice, care au trecut în proprietatea statului şi pe care se 
găsesc instalaţii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioraţii, pe care se 
desfăşoară activităţi miniere de exploatare sau operaţiuni petroliere de dezvoltare- 
explorare şi exploatare, se restituie, în condiţiile legii, foştilor proprietari sau 
moştenitorilor acestora suprafeţe echivalente constituite din rezerva existentă la 
comisiile locale, iar în situaţia în care aceste suprafeţe sunt insuficiente, din domeniul 
privat al statului, din aceeaşi localitate sau din alte localităţi, acceptate de foştii 
proprietari.”
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2. Dupa articolul 41 se introduc două noi articole, art.42 şi art.43, cu
următorul cuprins:

2 *  • • • • • *„Art.4 - (1) In situaţia în care reconstituirea dreptului de proprietate potrivit
art.4 alin. (1) nu este posibilă, aceasta se realizează în suprafaţă echivalentă din
fondul forestier sau se acordă despăgubiri. Opţiunea foştilor proprietari sau
moştenitorilor acestora pentru reconstituirea dreptului de proprietate din suprafeţe de
fond forestier se depune în scris la primăria localităţii sau, după caz, la primăriile
localităţilor în a căror rază teritorială se află terenul pentru care urmează să fie
reconstituit dreptul de proprietate.

(2) Reconstituirea dreptului de proprietate se realizează în termen de 6 luni de la 
data înregistrării opţiunii prevăzute la alin. (1) din suprafeţele de fond forestier 
proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află terenul, 
iar după epuizarea acestora, din suprafeţele de fond forestier proprietatea publică a 
unităţii administrativ-teritoriale, care vor trece în proprietatea privată a acesteia, cu 
condiţia reconstituirii dreptului de proprietate.

(3) Prin derogare de la prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind 
Codul Silvic, este permisă trecerea terenurilor forestiere din domeniul public al 
unităţii administrativ-teritoriale în domeniul privat al acestora, trecerea acestor 
suprafeţe de terenuri forestiere cu condiţia reconstituirii dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
nr. 18/1991 privind fondul funciar şi ale Legii nr. 1/2000.

(4) în 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.

(5) Prin derogare de la prevederile art.7 alin.(l) din Legea nr.46/2008 privind 
Codul Silvic, fondul forestier naţional poate fi fond forestier proprietate privată a 
statului, cu obligaţia reconstituirii dreptului de proprietate.

Art.43 - Statul compensează suprafeţele de fond forestier pentru care unităţile 
administrativ-teritoriale reconstituie dreptul de proprietate potrivit alin.(2) prin 
trecerea de suprafeţe echivalente din proprietatea publică a statului în proprietatea 
publică a unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale.”
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Art. II.

Art.l - (1) Termenul de depunere a opţiunii prevăzute Ia art.42 alin.(l) este 12 
luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sub sancţiunea decăderii.

(2) în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la art.42 alin.(2) sau (4), 
suprafeţele de fond forestier trecute în proprietatea privată a unităţii administrativ- 
teritoriale sau, după caz, a statului, pentru care nu s-a realizat reconstituirea dreptului 
de proprietate, la împlinirea termenului de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi vor fi trecute în proprietatea publică a acestora.

A

Art.2 - In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, Guvernul adoptă prin hotărâre metodologia de punere 
în aplicare a prevederilor art.42 alin.(4).
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 
condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a IlI-a din Constituţia României, 
republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE DÎNCU


