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Către, 

                       BIROUL PERMANENT AL CAMEREI  DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, înaintat Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice, cu adresa nr. PLx 351 din 10 septembrie 2019. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

organice. 

     

 

 

             PREȘEDINTE                                                                     PREȘEDINTE 

            Nicușor HALICI                                                            Alexandru STĂNESCU 
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RAPORT COMUN 

         asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 

(PL.x 351/2019) 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate și Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, spre dezbatere în fond, cu propunerii 

legislative pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, trimis cu adresa nr. PLx. 351 

din 10 septembrie 2019, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  cu nr. 4c-13/673 

respectiv cu nr. 4c-5/486 la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă în şedinţa din 4 

septembrie  2019. 

Conform prevederilor art. 76 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin. 

(9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

Decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă conform avizului 

nr.305/17.04.2019. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului, a avizat negativ 

iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, a avizat negativ iniţiativa legislativă. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 83/29.01.2020 precizează că nu 

susţine adoptarea propunerii legislative. 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991, în vederea rezolvării situaţiei juridice a unor terenuri pe care sunt amplasate construcţii 

ale fostelor cooperative de producţie, ale fostelor asociaţii economice intercooperatiste şi ale 

fostelor cooperative de consum, precum şi în cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost 

cooperativizate. În acest sens se propune abrogarea lit.d) a alin.(3) al art.24 din lege, în sensul 

eliminării condiţiei ca terenurile să nu fie în proprietatea publică sau privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale, pentru a putea fi înscrise în proprietatea actualilor deţinători, modificarea 

lit.b) a alin.(23) al art.27 din lege, în sensul includerii în categoria terenurilor pentru care se poate 

solicita titlul de proprietate de către proprietarii construcţiilor aferente, a terenurilor ce se află în 

proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, se stabileşte ca persoanele care nu au 

depus cereri în termenul prevăzut de art.IV din Legea nr.231/2018, să poată adresa o nouă cerere 

comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 

iniţiativei legislative. 

           În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice au examinat proiectul de lege în ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au 

examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 7.10.2020. La lucrările Comisiei  

deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat inițiativa legislativă în 

şedinţa online din 12 octombrie 2020 în temeiul dispozițiilor art.61 și 63 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat. 

Deputații au fost prezenți la dezbaterea proiectului de lege conform listei de prezență. 

Membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților un raport de adoptare a proiectului de lege cu amendamente admise care sunt redate 

în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport . 

           În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 

organice. 

           

                      PREȘEDINTE,                               PREȘEDINTE, 

                   Nicușor HALICI                                                           Alexandru STĂNESCU 

                            

                      SECRETAR                                SECRETAR 

           Aida-Cristina CĂRUCERU                                         Dan CIOCAN                                                                                

 

 

Consilier parlamentar, Dragoș Bucur                                                                                               Consilier parlamentar, Ioana Goța   

  



 



   

 Anexa  

 AMENDAMENTE ADMISE  

(PL.x 351/2019) 

Nr. 

crt. 
Text Legea nr.18/1991 Text propunere legislativă 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

1.   LEGE pentru modificarea Legii 

fondului funciar nr.18/1991 

LEGE pentru modificarea 

art.27 alin.(23) lit.a) din Legea 

fondului funciar nr.18/1991 

 

2.    Art.I – Legea fondului funciar 

nr.18/1991, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.1 din 5 

ianuarie 1998, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică după 

cum urmează:   

Articol unic – Alineatul (23) 

lit.a) al articolului 27 din Legea 

fondului funciar nr.18/1991, 

republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.1 din 5 

ianuarie 1998, cu modificările și 

completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează:   

 

3.   1. La articolul 24 alineatul (3), litera d) 

se abrogă. 
Se elimină. 

Text abrogat prin Legea 

nr.87/2020.  

4.  Art. 27  

(23) 

a) dacă solicitanții figurează în 

registrele agricole sau registrele 

cadastrale și în evidențele 

 

 

____________  

 

”a) dacă deținătorii sau 

moștenitorii acestora figurează 

cu casa de locuit în registrele 

agricole sau registrele cadastrale 

și în evidențele fiscale;” 

În prezent, emiterea 

titlului de proprietate în 

cazul solicitanților care 

nu figurează în registrele 

agricole sau registrele 

cadastrale și în 

evidențele fiscale, în 

cazul terenurilor aferente 



fiscale; 

 

Autori:  

Deputat PSD - Alexandru 

Stănescu 

Deputat PNL - Florin Roman 

casei de locuit și 

anexelor gospodărești, 

precum și curții și 

grădinii din jurul 

acestora, care nu au fost 

cooperativizate, nu poate 

fi realizată, fapt care face 

imposibilă reconstituirea 

dreptului de proprietate 

în favoarea tuturor celor 

îndreptățiți. 

5.   2. La articolul 27, litera b) a alineatului 

(23) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

”b) dacă terenul este în proprietatea 

statului sau a unităților administrativ-

teritoriale și persoanele solicitante au 

calitatea de proprietari ai construcțiilor;” 

 

 

 

 

Se elimină. 

Prevedere cuprinsă în 

Legea nr.18/1991. 

6.   Art.II – Persoanele care nu au depus 

cereri în termenul prevăzut de art.IV din 

Legea nr.231/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru reconstituirea dreptului 

de proprietate se pot adresa cu o nouă 

cerere comisiilor comunale, orășenești sau 

municipale, în termen de 60 de zile de la 

intrarea în vigoare a prezentei legi.  

 

 

 

Se elimină 

 

 

 


