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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991 

 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii 
a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, care sunt sesizate în fond cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
transmis cu adresa nr. P.L.x. 22 din 07 februarie 2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-
3/64 din 07 februarie 2022.    
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 917/15.11.2021, avizează favorabil propunerea 
legislativă, cu observații și propuneri.  
 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr. 7376/26.10.2021, avizează favorabil 
proiectul de act normativ, cu observații.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 02 februarie 2022.    
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, în sensul reglementării unor aspecte referitoare la folosirea 
terenurilor agricole în scopul amplasării unor obiective de investiție specifice 
producerii de energie electrică din surse regenerabile. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 01 martie 2022. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege cu un amendament admis, redat în anexa 
care face parte integrantă din prezentul aviz. 
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 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sándor BENDE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant, Alexandra Zorilă
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AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Legea 18/1991 Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivare 

1.  Titlul Legii 
LEGE 

pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991  

Nemodificat  

2.  Art.I.- Legea fondului funciar nr.18/1991, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.l din 5 februarie 
1998, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

Nemodificat  

3.  
 
Art. 92 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(1), pe terenurile agricole de clasa a III-
a, a IV-a şi a V-a de calitate, având 
categoria de folosinţă arabil, vii şi 
livezi, precum şi pe cele amenajate cu 
lucrări de îmbunătăţiri funciare, situate 
în extravilan, în baza autorizaţiei de 
construire şi a aprobării scoaterii 
definitive sau temporare din circuitul 
agricol, pot fi amplasate următoarele 
obiective de investiţie: 

1. La articolul 92, partea introductivă a 
alineatului (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(l), 
pe terenurile agricole de clasa a IlI-a, a IV-
a şi a V-a de calitate, având categoria de 
folosinţă arabil, păşune, vii şi livezi, 
precum şi pe cele amenajate cu lucrări de 
îmbunătăţiri funciare, situate în extravilan, 
în baza autorizaţiei de construire şi a 
aprobării scoaterii definitive sau temporare 
din circuitul agricol, pot fi amplasate 
următoarele obiective de investiţie:” 

1. Nemodificat  

4.  2. La articolul 92 alineatul (2), după 
litera i) se introduce o nouă literă, lit.j), 
cu următorul cuprins: 
,j) specifice producerii de energie 
electrică din surse regenerabile: 
capacităţi de producţie a energiei solare, 
energiei eoliene, unităţi de stocare a 

2. Nemodificat  
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electricităţii, staţii de transformare sau 
alte sisteme similare care se pot amplasa 
pe terenurile agricole situate în 
extravilan, în suprafaţă de maximum 50 
ha.” 

5.  3. La articolul 92, după alineatul (41) se 
introduce un nou alineat, alin.(42), cu 
următorul cuprins: 
 „(42) În situația în care se realizează 
obiectivele prevăzute la alin.(2) lit.j), 
suprafața de teren agricol situată în 
extravilan se utilizează în sistem dual atât 
pentru producţia agricolă, cât şi pentru 
producerea de energie electrică din surse 
regenerabile, nemaifiind necesară 
procedura de scoatere din circuitul 
agricol şi se elimină obligativitatea plăţii 
tarifului la Fondul de ameliorare a 
fondului funciar. Procedura privind 
stabilirea zonelor, condiţiile pentru 
înfiinţarea şi utilizarea în sistem dual a 
terenurilor agricole situate în extravilan 
se aprobă prin ordin comun al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale şi al ministrului energiei.” 

3. Nemodificat  

6.  
 
(5) Scoaterea definitivă sau temporară 
din circuitul agricol a terenurilor 
agricole situate în extravilan, precum şi 
a terenurilor silvice se face cu plata 
tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 
la prezenta lege de către beneficiari. 
Din aceste tarife se constituie Fondul de 
ameliorare a fondului funciar, aflat la 

4. La articolul 92, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(5) Scoaterea definitivă sau temporară din 
circuitul agricol a terenurilor agricole 
situate în extravilan se face la momentul 
autorizării construcţiei, cu plata tarifelor 
prevăzute în anexele nr. l şi 2 la prezenta 
lege de către beneficiari. Din aceste tarife se 
constituie Fondul de ameliorare a fondului 
funciar, aflat la dispoziţia Ministerului 

4. La articolul 92, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(5) Scoaterea definitivă sau temporară 
din circuitul agricol a terenurilor agricole 
situate în extravilan se face la momentul 
finalizării construcției, cu plata tarifelor 
prevăzute în anexele nr. l şi 2 la prezenta 
lege de către beneficiari. Din aceste 
tarife se constituie Fondul de ameliorare 
a fondului funciar, aflat la dispoziţia 
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dispoziţia Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, respectiv a 
Ministerului Apelor şi Pădurilor. 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv 
a Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor.” 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, respectiv a Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 

7.  5. La articolul 92, după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alin.(51), cu 
următorul cuprins: 
„(51) În situaţia construirii unor facilităţi 
specifice pentru producerea de energie 
electrică din surse regenerabile: 
capacităţi de producţie a energiei solare, 
energiei eoliene, unităţi de stocare a 
electricităţii, staţii de transformare sau 
alte sisteme similare, scoaterea definitivă 
sau temporară din circuitul agricol se 
poate face şi parţial, doar pentru 
suprafeţele de teren afectate de instalaţia 
de producere sau stocare a energiei 
regenerabile, restul de teren liber 
rămânând în circuitul agricol.” 

5. Nemodificat  

8. (6) Prin excepţie de la alin. (5), tariful 
prevăzut în anexa nr. 1 nu se datorează 
pentru scoaterea din circuitul agricol a 
terenurilor situate în extravilan privind: 

6. La articolul 92 alineatul (6), după 
litera b) se introduce o nouă literă, lit.c), 
cu următorul cuprins: 
,,c) în cazul utilizării terenurilor agricole 
în sistem dual atât pentru producţia 
agricolă, cât şi pentru producerea de 
energie electrică din surse regenerabile 
conform obiectivelor prevăzute la alin.(2) 
lit.j).” 

6. Nemodificat  

9. Art. 94 - Scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol a 
terenurilor agricole situate în extravilan 
se aprobă după cum urmează: 
 

7. La articolul 94, după litera b) se 
introduce o nouă literă, lit.b1), cu 
următorul cuprins: 
„b1) prin decizie a directorului direcţiei 
pentru agricultură judeţene, pentru 

7. Nemodificat  
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terenurile agricole pentru amplasarea 
obiectivelor prevăzute la art.92 alin.(2) 
lit.j) cu avizul structurii de specialitate 
din cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pentru suprafeţe mai 
mari de 1 ha;” 

10.  
 
Art. 96 - (1) Aprobarea prevăzută la art. 
94 şi 95 este condiţionată de acordul 
prealabil al deţinătorilor de terenuri. De 
asemenea, pentru obţinerea aprobării 
prevăzute la art. 94 lit. b) şi c) şi art. 95 
este necesar avizul organelor agricole 
sau silvice judeţene şi al municipiului 
Bucureşti, după caz. 

8. La articolul 96, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.96.- (1) Aprobarea prevăzută la art.94 
şi 95 este condiţionată de acordul prealabil 
al deţinătorilor de terenuri. De asemenea, 
pentru obţinerea aprobării prevăzute la 
art.94 lit.b), bl) şi c) şi art.95 este necesar 
avizul organelor agricole judeţene şi al 
municipiului Bucureşti, după caz.” 

8. Nemodificat  

11.  Art.II.- Legea fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.l din 5 ianuarie 1998, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, 
va fi republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 

Nemodificat  

 
 
 
 


