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CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 6.10.2005  
Nr. P.L.x. 434/2005 

 
RAPORT 

asupra proiectului de Lege privind dobândirea dreptului de proprietate 
 privată asupra terenurilor de către cetăţenii  străini şi apatrizi, 

 precum şi de către persoanele juridice străine 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89  şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii  străini şi apatrizi, 
precum şi de către persoanele juridice străine,  transmis cu adresa nr.P.L.X 434  din  3 octombrie  2005, înregistrat 
sub nr.31/787 din 4 octombrie 2005. 
  Senatul, în  calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 27 septembrie 
2005, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

  Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 86 alin. (3) pct. 2 din lit. e) din  
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
  Consiliul Legislativ, a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.558 din 19 mai 2005. 
  Comisia  pentru drepturile omului, culte  şi problemele minorităţilor naţionale a avizat  favorabil 
proiectul de lege, conform avizului nr.25/909 din 6 octombrie 2005. 
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  Comisia  pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a avizat  favorabil 
proiectul de lege, conform avizului nr.24/418 din 6 octombrie 2005. 
  Proiectul de lege, supus dezbaterii, are ca obiect   reglementarea dobândirii dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine. Proiectul de 
lege, structurat în patru capitole, este în concordanţă cu dispoziţiile Constituţiei României, republicată, precum şi cu 
acquis-ul comunitar, aferent  capitolului 4 de negociere – Libera circulaţie a capitalurilor. În cuprinsul proiectului de 
lege se precizează că legea va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană. 
  Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au 
examinat proiectul de lege în şedinţa din  6 octombrie 2005. 
  La dezbaterea proiectului de lege  au participat, în conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor,  din partea  Ministerului Justiţiei,  doamna Kibedi Katalin Barbara – secretar de stat, 
doamna Alina Rădoi – director adjunct şi Ileana Vişoiu – consilier,  iar din partea Ministerului Agriculturii Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, doamna  Roxana Zarma – director general.    
            La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 25  membri ai Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 
  La comisie s-au depus amendamente, în scris, de către deputaţii: Minodora Cliveti şi Tamaş Sandor. De 
asemenea,  în timpul examinării proiectului de lege pe articole s-au formulat amendamente orale. În urma dezbaterilor 
unele amendamente au fost adoptate,  altele au fost respinse,  iar unele au fost retrase de către autori. 

  Raportul  a fost adoptat cu  unanimitatea  voturilor celor prezenţi. 
  În urma dezbaterilor, membrii  Comisiei au hotărât să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere  
şi adoptare proiectul de Lege privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către 
cetăţenii  străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine, cu amendamentele admise  care sunt 
redate în Anexa nr.1. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. 2 la prezentul raport .  

In raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
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Anexa nr.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 
 
Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de  comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

1 Lege 
privind dobândirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor de către cetăţenii 

străini şi apatrizi, precum şi de către 
persoanele juridice străine 

 
 

      Nemodificat.  

2    CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 

       Nemodificat.  

3        Art.1.- (1) Prezenta lege are ca obiect 
reglementarea dobândirii dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor de către 
cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către 
persoanele juridice străine. 
 (2) Prevederile prezentei legi nu se 
aplică în cazul dobândirii dreptului de 
proprietate asupra terenurilor de către cetăţenii 
străini şi apatrizi prin moştenire legală. 
 
 

      Art. 1.  Nemodificat.  

4         Art.2.- În înţelesul prezentei legi, 
termenii şi expresiile de mai jos au următoarea 
semnificaţie: 

        Art.2.- În înţelesul prezentei legi, termenii 
şi expresiile de mai jos au următoarea 
semnificaţie: 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de  comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

 a) stat membru – orice stat membru 
al Uniunii Europene sau al spaţiului economic 
european; 
 
 b) stat terţ – orice stat, altul decât 
statele membre; 
 
 c) rezident – străinul care are drept 
de rezidenţă pe teritoriul României sau, după 
caz, persoana juridică străină care are cel puţin 
un sediu secundar pe teritoriul României, în 
condiţiile legii; 
 
 d) fermier care desfăşoară activităţi 
independente – orice persoană fizică care 
desfăşoară activitate agricolă şi/sau silvică, în 
vederea realizării de produse agricole vegetale 
şi/sau animale, precum şi de depozitare şi 
prelucrare a produselor obţinute din activitatea 
proprie şi/sau care desfăşoară o activitate în 
vederea realizării de produse lemnoase şi 
nelemnoase ale fondului forestier, aşa cum sunt 
definite de legea în vigoare. 
 
 
 

 a) - Nemodificat; 
 
 
 
 b) stat terţ – orice alt stat decât 
statele membre; 
 
 c) - Nemodificat; 
 
 
 
 
 
 d) fermier care desfăşoară activităţi 
independente – orice persoană fizică care 
desfăşoară activitate agricolă sau silvică, în 
vederea realizării de produse agricole vegetale 
sau animale, precum şi de depozitare şi 
prelucrare a produselor obţinute din activitatea 
proprie sau care desfăşoară o activitate în 
vederea realizării de produse lemnoase şi 
nelemnoase ale fondului forestier, aşa cum sunt 
definite de legea în vigoare. 
 
 
 
     Autor: Comisia juridică. 
 

 
 
 
 
       Pentru 
rigoarea textului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru 
acurateţea  
textului. 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de  comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

5 CAPITOLUL II 
Dobândirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor de către cetăţenii statelor 
membre şi persoanele juridice având 

naţionalitatea acestor state, precum şi de 
către apatrizii cu domiciliul într-un stat 

membru sau în România 

      Nemodificat.  

6        Art.3.- Cetăţeanul unui stat membru, 
apatridul cu domiciliul într-un stat membru sau 
în România, precum şi persoana juridică 
constituită în conformitate cu legislaţia unui 
stat membru pot dobândi dreptul de proprietate 
asupra terenurilor în aceleaşi condiţii cu cele 
prevăzute de lege pentru cetăţenii români şi 
pentru persoanele juridice române. 
 

      Art. 3. - Nemodificat. 
 

 

7        Art.4.- Cetăţeanul unui stat membru 
nerezident în România, apatridul nerezident în 
România cu domiciliul într-un stat membru, 
precum şi persoana juridică nerezidentă, 
constituită în conformitate cu legislaţia unui 
stat membru pot dobândi dreptul de proprietate 
asupra terenurilor pentru reşedinţe secundare, 
respectiv sedii secundare, de la data împlinirii 
unui termen de 5 ani de la data aderării 
României la Uniunea Europeană. 
 

      Art.4.- Cetăţeanul unui stat membru 
nerezident în România, apatridul nerezident în 
România cu domiciliul într-un stat membru, 
precum şi persoana juridică nerezidentă, 
constituită în conformitate cu legislaţia unui stat 
membru, pot dobândi dreptul de proprietate 
asupra terenurilor pentru reşedinţe secundare, 
respectiv sedii secundare, la împlinirea unui 
termen de 5 ani de la data aderării României la 
Uniunea Europeană. 
 
      Autor: deputat Dragoş Ujeniuc. 

       
 
 
 
 
 
 
      Pentru rigoarea 
textului. 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de  comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

8        Art.5.- (1) Cetăţeanul unui stat 
membru, apatridul cu domiciliul într-un stat 
membru sau în România, precum şi persoana 
juridică constituită în conformitate cu legislaţia 
unui stat membru pot dobândi dreptul de 
proprietate asupra terenurilor agricole, 
pădurilor şi terenurilor forestiere de la data 
împlinirii unui termen de 7 ani de la data 
aderării României la Uniunea Europeană. 
 
 
 
 (2) Dispoziţiile alin.(1) nu se aplică 
fermierilor care desfăşoară activităţi 
independente şi sunt: 
 
 a) cetăţeni ai statelor membre sau 
apatrizi cu domiciliul într-un stat membru, care 
îşi stabilesc reşedinţa în România ori 
 
 
 
 b) apatrizi cu domiciliul în 
România. 
 
 (3) Cetăţenii statelor membre sau 
apatrizii cu domiciliul într-un stat membru îşi  
dovedesc calitatea de fermier care desfăşoară 

      Art.5.- (1) Cetăţeanul unui stat membru, 
apatridul cu domiciliul într-un stat membru sau în 
România, precum şi persoana juridică constituită 
în conformitate cu legislaţia unui stat membru 
pot dobândi dreptul de proprietate asupra 
terenurilor agricole, pădurilor şi terenurilor 
forestiere la împlinirea unui termen de 7 ani de 
la data aderării României la Uniunea Europeană. 
 
 
        Autor: deputat Dragoş Ujeniuc. 
 
 (2) Dispoziţiile alin.(1) nu se aplică 
fermierilor care desfăşoară activităţi 
independente şi sunt, după caz: 
 
 a) cetăţeni ai statelor membre sau 
apatrizi cu domiciliul într-un stat membru, care 
îşi stabilesc reşedinţa în România ; 
 
       Autor: deputat Sergiu Andon. 
 
 b) - Nemodificat. 
 
 
 (3) - Nemodificat. 
 
 

       
 
 
 
 
 
       Pentru 
rigoarea textului. 
 
 
 
 
 
      Pentru 
acurateţea textului. 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de  comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

activităţi independente cu documente 
emise/eliberate de autorităţile competente din 
statul membru sau de provenienţă. Apatrizii cu 
domiciliul în România fac dovada acestei 
calităţi cu atestatul eliberat, în acest sens, de 
către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. 
 
 (4) Persoanele prevăzute la alin.(2) 
dobândesc dreptul de proprietate asupra 
terenurilor agricole, pădurilor şi terenurilor 
forestiere, în aceleaşi condiţii cu cele aplicabile 
cetăţenilor români, de la data aderării României 
la Uniunea Europeană. 
 
 (5) Destinaţia terenurilor agricole, 
pădurilor şi a terenurilor forestiere nu poate fi 
schimbată pe durata perioadei de tranziţie, de 
către persoanele prevăzute la alin.(2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (4)  - Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 (5)   - Nemodificat. 
 
 
        
 

9 CAPITOLUL III 
Dobândirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor  
de către cetăţenii străini, apatrizii şi 

persoanele juridice  
aparţinând statelor terţe 

 

      Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de  comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

10         Art.6.- (1) Cetăţeanul străin, apatridul 
şi persoana juridică aparţinând statelor terţe pot 
dobândi dreptul de proprietate asupra 
terenurilor, în condiţiile reglementate prin 
tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate. 
 (2) Cetăţeanul străin, apatridul şi 
persoana juridică aparţinând statelor terţe nu 
pot dobândi dreptul de proprietate asupra 
terenurilor în condiţii mai favorabile decât cele 
aplicabile cetăţeanului unui stat membru şi 
persoanei juridice constituite în conformitate cu 
legislaţia unui stat membru. 
 
 

     Art. 6. –   Nemodificat. 
 
 
 
 
 
      
 

 

11 CAPITOLUL IV 
Dispoziţii finale 

 

     Nemodificat.  

12         Art.7.- Articolul 6 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.92/1997 privind 
stimularea investiţiilor directe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.386 
din 30 decembrie 1997, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.241/1998, cu 
modificările ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „Art.6.- O societate comercială, persoană 
juridică rezidentă sau nerezidentă, poate 
dobândi orice drepturi reale asupra bunurilor 

     Art.7. – Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de  comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

imobile, în măsura necesară derulării activităţii 
sale, potrivit obiectului social, cu respectarea 
dispoziţiilor legale privind dobândirea dreptului 
de proprietate privată asupra terenurilor de 
către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de 
către persoanele juridice străine.”  
 

13         Art.8.- La data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă: 
 a) alineatul (4) al articolului 13 din 
Legea nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a 
celor de prestări de servicii, aflate în 
administrarea consiliilor judeţene sau a 
consiliilor locale, precum şi a celor aflate în  
patrimoniul regiilor autonome de interes local, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.803 din 5 noiembrie 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 b) orice altă dispoziţie contrară. 
 
 

       Art.8. – Nemodificat.  

14         Art.9.- Prezenta lege intră în vigoare la 
data aderării României la Uniunea Europeană. 
 

      Art.9. – Nemodificat.  
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Anexa nr.2 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE: 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus  şi autorul acestuia Motivare 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 
 

Camera 
decizională 

1       Art.5.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        (2) Dispoziţiile alin.(1) 
nu se aplică fermierilor care 
desfăşoară activităţi independente 
şi sunt: 
 
 a) cetăţeni ai statelor 
membre sau apatrizi cu domiciliul 
într-un stat membru, care îşi 
stabilesc reşedinţa în România 
ori 
 
 
 
 
 b) apatrizi cu 
domiciliul în România. 
 
 
 
 

       Art.5.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        (2) Dispoziţiile alin.(1) nu se 
aplică fermierilor care desfăşoară 
activităţi independente şi sunt: 
 
 
 a) cetăţeni ai statelor 
membre sau apatrizi cu domiciliul într-
un stat membru, care au reşedinţa în 
România şi care desfăşoară de cel 
puţin 3 ani activităţi independente, 
definite  conform art.2 lit. d) din 
prezenta lege, pe teritoriul României; 
 
 
 b) apatrizi cu domiciliul în 
România şi care desfăşoară în 
România, de cel puţin 3 ani, activităţi 
independente definite de art.2 lit. d). 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

1. Se justifică aplicarea 
unui regim derogatoriu de la 
norma prevăzută la art.5 
alin.(1), numai în situaţia în 
care  fermieri, la  care se 
face referire în acest articol,  
au desfăşurat, pe teritoriul 
ţării noastre, cel puţin 3 ani, 
activităţi definite la art.2 lit. 
d) din lege.  Mai mult, dacă 
autorităţile româneşti  nu ar 
avea un rol în atestarea şi 
verificarea competenţelor 
acestor fermieri, prevederile 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus  şi autorul acestuia Motivare 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 
 

Camera 
decizională 

 (3) Cetăţenii statelor 
membre sau apatrizii cu domiciliul 
într-un stat membru îşi  dovedesc 
calitatea de fermier care desfăşoară 
activităţi independente cu 
documente emise/eliberate de 
autorităţile competente din statul 
membru sau de provenienţă. 
Apatrizii cu domiciliul în 
România fac dovada acestei 
calităţi cu atestatul eliberat, în 
acest sens, de către Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. 
 
 
 (4) Persoanele prevăzute 
la alin.(2) dobândesc dreptul de 
proprietate asupra terenurilor 
agricole, pădurilor şi terenurilor 
forestiere, în aceleaşi condiţii cu 
cele aplicabile cetăţenilor români, 
de la data aderării României la 
Uniunea Europeană. 
 
 

 (3) Cetăţenii statelor membre 
sau apatrizii cu domiciliul într-un stat 
membru, precum şi apatrizi cu 
domiciliul în România, îşi dovedesc 
calitatea de fermieri care desfăşoară 
activităţi independente cu documente 
emise de autorităţi româneşti 
competente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) Persoanele prevăzute la 
alin.(2) pot dobândi dreptul de 
proprietate asupra terenurilor agricole, şi 
forestiere, în aceleaşi condiţii cu cele 
aplicabile cetăţenilor români, ulterior 
aderării României la Uniunea Europeană 
şi cu îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art.5 alin. (2). 
 
 

legale vor fi ineficiente şi 
neconstituţionale. 

2. Prin vot 
amendamentul a fost 
respins, menţinându-se 
textul din proiectul de lege, 
cu modificările aduse de 
Comisie la alin. 2 ca fiind în 
concordanţă cu prevederile 
Constituţiei României şi ale  
acquis-ul comunitar aferent 
capitolului 4 de negociere – 
Libera circulaţie a 
capitalurilor .De asemenea, 
contravine principiului 
reciprocităţii şi spiritului 
acestei legi. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus  şi autorul acestuia Motivare 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 
 

Camera 
decizională 

 (5) Destinaţia terenurilor 
agricole, pădurilor şi a 
terenurilor forestiere nu poate fi 
schimbată pe durata perioadei de 
tranziţie, de către persoanele 
prevăzute la alin.(2). 
 
 

 (5) Destinaţia terenurilor 
agricole,  şi forestiere nu poate fi 
schimbată  de către persoanele  
prevăzute la alin.(2) pe durata unui 
termen de 7 ani de la data aderării 
României la Uniunea Europeană.   
 
      Autori: deputaţii Minodora Cliveti şi 
Tamaş Sandor. 
 

2.        Art. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        (2) Cetăţeanul străin, 
apatridul şi persoana juridică 
aparţinând statelor terţe nu pot 
dobândi dreptul de proprietate 
asupra terenurilor în condiţii mai 
favorabile decât cele aplicabile 
cetăţeanului unui stat membru şi 
persoanei juridice constituite în 
conformitate cu legislaţia unui stat 
membru. 
 

        Art. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        (2) Cetăţeanul străin, 
apatridul şi persoana juridică aparţinând 
statelor terţe pot dobândi dreptul de 
proprietate asupra terenurilor în aceleaşi 
condiţii cu cele aplicabile cetăţeanului 
unui stat membru şi persoanei juridice 
constituite în conformitate cu legislaţia 
unui stat membru. 
 
       Autor: deputat Augustin Zegrean. 

 
1. Pentru respectarea 

normelor de tehnică 
legislativă,  trebuie  să se 
folosească forma 
afirmativă. 

2. Prin vot, 
amendamentul a fost 
respins, menţinându-se 
textul din proiectul de lege 
ca fiind corespunzător. 

Camera 
Deputaţilor 

 
PREŞEDINTE,                                                                         SECRETAR, 
  Sergiu Andon                                                                          George Băeşu 

Consilier 
Diaconu Dumitra 


