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RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative 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 
 

 
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice luând act de nota nr.158/XVIII/4/27.05.1999, primită de la Grupul 
parlamentar PUNR, reverificând procesele verbale ale şedinţelor din 23 – 24.03.199, 
07.04.1999, 14.04.1999, 27 – 28.04.1999, 12.05.1999, am constatat că au mai fost 
formulate şi discutate următoarele amendamente, omise din categoria celor respinse: 
 

1. După art.7 se introduce un articol nou: 
“Art.7 nou: 

 (1) Terenurile proprietate de stat administrate de institutele şi staţiunile de 
cercetări ştiinţifice, destinate cercetării şi producerii de seminţe şi materiale săditoare 
din categorii biologice superioare şi animalelor de rasă, aparţin domeniului public şi 
rămân în administrarea acestora. 
 (2) Dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi terenurilor proprietate de stat 
folosite la data prezentei Legi de unităţile de învăţământ cu profil agricol sau silvic 
şi care trec în administrarea acestora.” 
 

2. La Art.22 alin.1 – modifcare şi completare 
“ Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie 

forestieră pentru diferenţa dintre un hectar de familie şi cea avută în proprietate dar 
nu mai multe de 10 ha de familie, persoanelor fizice sau, după caz, moştenitorilor 
care au formulat cereri conform art.45 din Legea fondului funciar nr.18/1991, 
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republicată, se face în parcele complete de regulă în zonele vechilor proprietăţi. Se 
exceptează cazurile în care pe acestea s-a reconstituit dreptul de proprietate şi s-a 
emis titlul de proprietate în temeiul Legii nr.18/1991, se află construcţii sau 
amenajări forestiere ori sunt în curs de execuţie sau în fază de proprietate sau 
terenurile sunt defrişate, situaţie în care atribuirea efectivă şi punerea în posesie se 
va face în imediată apropiere a vechilor amplasamente.” 
 

3. La Art.22 după alin.(1) se introduce un nou alineat (2), iar alin. (2) din 
proiectul de Lege devine alin.3: 

“ Art.22, alin.2, nou: 
 Terenurile cu vegetaţie forestieră care până la preluare în proprietatea statului 
aveau folosinţa de păşuni, fâneţe, terenuri neproductive sau cu orice destinaţie, 
inclusiv arabile care s-au împădurit sau au fost împădurite ulterior preluării de către 
stat şi sunt ocupate în prezent cu vegetaţie forestieră cât şi terenurile incluse abuziv 
în amenajamente silvice, cu vegetaţie forestieră sau fără, la marginea pădurilor sau 
în interiorul lor se restituie la cerere foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora.” 
 
 Art.28 nou: 
 “ (1) Şcolilor profesionale şi liceelor cu profil silvic şi de preluare a lemnului 
li se atribuie, la cerere, minim 10 ha de pădure din proprietatea statului. 
 (2) Facultăţilor şi şcolilor postlicelae care pregătesc specialişti în domeniul 
silvic şi forestier li se atribuie la cerere o suprafaţă de minim 50 ha din proprietatea 
statului. 
 (3) Veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea masei lemnoase de 
către unităţile beneficiare de la a. (8) şi (9) sunt scutite de TVA şi impozit şi servesc 
la dezvoltarea bazei de învăţământ şi de stimulare a activităţilor de învăţământ.”  
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