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Marþi, 9 iulie 2002

L E G I  ª I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

L E G E  
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea 

ºi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole ºi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 

ºi ale Legii nr. 169/1997, precum ºi modificarea ºi completarea Legii nr. 18/1991, republicatã

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 102 din 27 iunie 2001 privind modificarea ºi completa-
rea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de pro-
prietate asupra terenurilor agricole ºi celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar

nr. 18/1991 ºi ale Legii nr. 169/1997, precum ºi modifica-

rea ºi completarea Legii nr. 18/1991, republicatã, publicatã

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din

29 iunie 2001, cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:



1. La articolul I punctul 2, alineatele (2) ºi (3) ale
articolului 3 vor avea urmãtorul cuprins:

�(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru per-
soanele fizice prevãzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondu-
lui funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile
ulterioare, se face pentru diferenþa dintre suprafaþa primitã
de familie ºi cea adusã în cooperativa agricolã de pro-
ducþie sau preluatã în orice mod de aceasta, dar nu mai
mult de 50 ha de proprietar deposedat.

(3) În cazul în care în localitate nu existã suprafeþe de
teren agricol, pentru a satisface integral cererile, în condiþiile
prevãzute la alin. (2), reconstituirea dreptului de proprietate
se va face, la propunerea comisiei locale, din suprafeþele
de teren agricol trecute în proprietatea comunei, oraºului
sau municipiului, conform art. 49 din Legea nr. 18/1991,
republicatã, din terenul comunelor limitrofe pe raza cãrora
se aflã terenul agricol solicitat, prin transfer de anexe cu
validarea comisiei judeþene, precum ºi prin hotãrâri
judecãtoreºti rãmase definitive ºi irevocabile.Ò

2. La articolul I punctul 4, articolul 41 va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 41. Ñ Pentru terenurile proprietarilor deposedaþi,
persoane fizice, pe care se aflã bazine piscicole naturale ºi
bazine piscicole amenajate, sere sau plantaþii de hamei în
funcþiune la data aplicãrii prezentei legi, restituirea se face
pe alt amplasament, dacã existã suprafeþe suficiente, sau
se acordã despãgubiri în condiþiile legii.Ò

3. La articolul I punctul 7, alineatul (11) al articolului 6
va avea urmãtorul cuprins:

�(11) La reconstituirea dreptului de proprietate pentru
terenurile forestiere este admisã numai proba cu înscrisuri:
acte de proprietate, cartea funciarã, cadastru, cererile de
înscriere în cooperativa agricolã de producþie, registrul
agricol, evidenþele cooperativei agricole de producþie, ale
amenajamentelor silvice ºi pastorale, precum ºi alte
înscrisuri, cu datã certã din perioada respectivã.Ò

4. La articolul I punctul 9, alineatele (1) ºi (4) ale
articolului 61 vor avea urmãtorul cuprins:

�Art. 61. Ñ (1) În situaþia în care anumite suprafeþe
sunt revendicate de 2 solicitanþi, dintre care unul este pro-
prietarul deposedat prin mãsurile abuzive aplicate în peri-
oada anilor 1945Ñ1959, iar cel de-al doilea este persoana
care a fost împroprietãritã cu teren preluat de la fostul pro-
prietar, teren ce a fost preluat în orice mod de cooperativã
sau de stat, se va restitui în naturã ambilor solicitanþi, în
limita resurselor de teren existente.

............................................................................................

(4) Aplicarea prevederilor alin. (1)Ñ(3) nu poate afecta
drepturile dobândite în condiþiile art. 2 alin. (2).Ò

5. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 15
va avea urmãtorul cuprins:

�Art. 15. Ñ (1) Persoanelor fizice prevãzute la art. 37Ñ39
din Legea nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ulteri-
oare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenu-
rile agricole ºi pentru diferenþa dintre suprafaþa primitã ºi
cea avutã în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de
proprietar deposedat.Ò

6. La articolul I punctul 24, articolul 19 va avea
urmãtorul cuprins:

�Art. 19. Ñ În cazul în care pe suprafeþele de teren
care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în
condiþiile prezentei legi se aflã investiþii funcþionale, contra-
valoarea acestor investiþii rãmasã neamortizatã se recupe-
reazã de la noii proprietari într-o perioadã de maximum
10 ani.Ò

7. La articolul I punctul 28, articolul 221 va avea
urmãtorul cuprins:

�Art. 221. Ñ Suprafeþele proprietate de stat formate din
terenurile realizate pe seama îndiguirilor, desecãrilor ºi altor
lucrãri de îmbunãtãþiri funciare, din terenurile fermelor de
stat existente la data intrãrii în vigoare a Legii
nr. 187/1945 pentru înfãptuirea reformei agrare, din cele
preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul
Apãrãrii Naþionale rãmân în domeniul public al statului ºi
nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.Ò

8. La articolul I punctul 30, alineatul (11) al articolului 23
va avea urmãtorul cuprins:

�(11) Structurile reprezentative ale unitãþilor de cult,
înfiinþate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi,
pot dobândi în proprietate, prin constituire, suprafeþe agri-
cole în limitele prevãzute la alin. (1), din terenurile disponi-
bile ale consiliului local respectiv, dupã aplicarea
prevederilor prezentei legi.Ò

9. La articolul I punctul 31, alineatul (4) al articolului 23
va avea urmãtorul cuprins:

�(4) Unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar cu profil
agricol sau silvic, care nu au deþinut în proprietate terenuri
agricole, li se atribuie, în folosinþã, suprafeþe de teren
agricol pânã la 50 ha, dacã astfel de terenuri existã în
rezerva comisiilor locale.Ò

10. La articolul I, punctul 36 se abrogã.

11. La articolul I, dupã punctul 37 se introduce
punctul 371 cu urmãtorul cuprins:

�371. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmãtorul
cuprins:

Art. 26. Ñ (1) Foºtilor membri ai formelor asociative de
proprietate asupra terenurilor cu vegetaþie forestierã, com-
posesorate, obºti de moºneni în devãlmãºie, obºti rãzeºeºti
nedivizate, pãduri grãnicereºti, pãduri comunale provenite
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din pãduri grãnicereºti ºi alte forme asociative asimilate
acestora, precum ºi moºtenitorilor lor, care au formulat
cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza
art. 46 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã,
li se va elibera un singur titlu de proprietate, cu menþiunea
Çla titularÈ: ÇcomposesoratÈ, Çobºte de moºneniÈ, Çobºte
de rãzeºiÈ, Çpãduri grãnicereºtiÈ, alte asociaþii ºi cu denu-
mirea localitãþii respective.Ò

12. La articolul I punctul 39, alineatul (23) al articolu-
lui 26 va avea urmãtorul cuprins:

�(23) Suprafaþa restituitã membrilor formelor asociative
nu se cumuleazã cu suprafaþa dobânditã conform prevede-
rilor art. 24 alin. (1) ºi ale art. 29 alin. (1).Ò

13. La articolul I, dupã punctul 39 se introduce
punctul 391 cu urmãtorul cuprins:

�391. Dupã alineatul (23) al articolului 26 se introduce
alineatul (24) cu urmãtorul cuprins:

(24) Retrocedarea pãdurilor comunale ce provin din
pãduri grãnicereºti se va realiza în cote egale cãtre for-
mele asociative ale foºtilor grãniceri ºi comunelor, pe raza
unitãþilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate
pãdurile respective.Ò

14. La articolul I punctul 41, articolul 27 va avea
urmãtorul cuprins:

�Art. 27. Ñ Administrarea ºi gospodãrirea terenurilor
forestiere atribuite în condiþiile prezentei legi se fac în
regim silvic, potrivit legii.Ò

15. La articolul I punctul 42, alineatele (1), (2), (8) ºi (9)
ale articolului 28 vor avea urmãtorul cuprins:

�Art. 28. Ñ (1) În vederea administrãrii ºi gospodãririi
terenurilor forestiere prevãzute la art. 26, membrii formelor
asociative de tip composesorat, obºti de moºneni, obºti de
rãzeºi, pãduri grãnicereºti ºi altele sau moºtenitorii acestora
se vor constitui într-o asociaþie autorizatã de cãtre
judecãtorie, potrivit legii.

(2) În termen de 45 de zile de la data validãrii de cãtre
comisie, în condiþiile prezentei legi, a cererilor foºtilor com-
posesori, moºneni, rãzeºi sau, dupã caz, ale moºtenitorilor
acestora, un comitet ales de adunarea membrilor formei
asociative sau moºtenitorii acestora cu majoritate simplã va
solicita judecãtoriei competente teritorial, pe baza certificãrii
dreptului de proprietate sau de moºtenire de cãtre comisiile
locale, autorizarea formelor asociative.

............................................................................................
(8) Membrii formelor asociative nu pot înstrãina propriile

cote-pãrþi unor persoane din afara acestora.
(9) Pe raza localitãþilor în care se reconstituie forme

asociative, dupã stabilirea suprafeþei totale cuvenite aces-
tora, terenurile neatribuite rãmân în proprietatea statului ºi
pot fi date în folosinþã consiliului local pânã la limita
suprafeþei de 200 ha.Ò

16. La articolul I punctul 43, alineatele (2) ºi (3) ale
articolului 29 vor avea urmãtorul cuprins:

�(2) Centrele eparhiale, protoieriile, mãnãstirile, schiturile,
parohiile, filiile, constituite pânã la data intrãrii în vigoare a
prezentei legi, dobândesc, prin reconstituire, suprafeþe pânã
la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului cãruia îi
aparþin, recunoscut de lege, dacã acesta a avut în proprie-
tate terenuri forestiere.

(3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea
depãºi, cumulat, suprafaþa avutã în proprietate de fondul
bisericesc în judeþul în care s-a constituit protoieria,
mãnãstirea, schitul, parohia sau filia care depune cerere
pentru reconstituire.Ò

17. La articolul I, dupã punctul 43 se introduce
punctul 431 cu urmãtorul cuprins:

�431. Dupã alineatul (3) al articolului 29 se introduce
alineatul (31) cu urmãtorul cuprins:

(31) Structurile de cult prevãzute la alin. (2), care au
avut în folosinþã sau în înzestrare terenuri cu destinaþie
forestierã, dobândesc în proprietate suprafeþe pânã la limita
de 30 ha din pãdurile pe care le-au avut în administrare
sau în înzestrare.Ò

18. La articolul I punctul 44, articolul 291 va avea
urmãtorul cuprins:

�Art. 291. Ñ (1) Pentru cazurile în care o persoanã
fizicã sau juridicã solicitã cu înscrisuri reconstituirea dreptu-
lui de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o
suprafaþã de teren cu destinaþie agricolã pe care în pre-
zent se aflã vegetaþie forestierã cuprinsã în fondul forestier
naþional, se va acorda, la cerere, teren agricol sau pãdure.

(2) În situaþiile în care o persoanã fizicã sau juridicã
solicitã cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de pro-
prietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafaþã de
teren forestier pe care în prezent este teren cu destinaþie
agricolã, se va acorda, la cerere, pãdure sau teren agricol.

(3) În situaþiile în care suprafeþele prevãzute la alin. (1)
ºi (2) sunt insuficiente se vor acorda despãgubiri, în
condiþiile legii.

(4) Se excepteazã de la reconstituirea dreptului de pro-
prietate în condiþiile alin. (1) ºi (2) pãdurile înfiinþate în
cadrul perimetrelor de ameliorare.Ò

19. La articolul I punctul 45 se abrogã.

20. La articolul I punctul 48 va avea urmãtorul cuprins:

�48. Articolul 39 va avea urmãtorul cuprins:
Art. 39. Ñ (1) Prevederile art. 26Ñ28 se aplicã în mod

corespunzãtor ºi în cazul pãºunilor ºi fâneþelor ce au
aparþinut formelor asociative care au deþinut astfel de
terenuri.

(2) Suprafeþele de pãºuni ºi fâneþe restituite formelor
asociative se compun din cota-parte indivizã a membrilor
asociaþi pe raza unui judeþ, dar nu mai mult de 10 ha de
fiecare titular deposedat.Ò
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21. La articolul II punctul 2, articolul 109 va avea
urmãtorul cuprins:

�Art. 109. Ñ (1) Fapta persoanei fizice care are calita-
tea de membru al comisiei locale sau judeþene de aplicare
a prezentei legi de a împiedica în orice mod sau de a
întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, dupã caz,
a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprie-
tate cãtre persoanele îndreptãþite, precum ºi eliberarea
nejustificatã a titlului de proprietate sau pe baza unor
mãrturii despre care a avut cunoºtinþã ca fiind false consti-
tuie abuz în serviciu ºi se pedepseºte cu închisoare de la
1 la 5 ani.

(2) Prefectul, în calitatea sa de reprezentant al
Guvernului ºi de preºedinte al comisiei judeþene, va decide
sancþionarea primarilor care în exercitarea mandatului lor
întârzie sau blocheazã în mod nejustificat aplicarea legii,
mergând pânã la suspendarea acestora din funcþie.Ò

22. Articolul III va avea urmãtorul cuprins:

�Art. III. Ñ În termen de 45 de zile de la data intrãrii în
vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanþe de
urgenþã, prin hotãrâre a Guvernului se vor reglementa
modificãrile ºi completãrile Regulamentului privind proce-
dura de constituire, atribuþiile ºi funcþionarea comisiilor pen-
tru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra
terenurilor, a modelului ºi modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum ºi punerea în posesie a proprietarilor.Ò

23. Articolul IV se abrogã.

Art. II. Ñ Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptu-
lui de proprietate asupra terenurilor agricole ºi celor fores-
tiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991 ºi ale Legii nr. 169/1997, cu modificãrile ulteri-
oare ºi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se alinea-
telor ºi articolelor o nouã numerotare.
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Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC

Bucureºti, 17 iunie 2002.
Nr. 400.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 102/2001 

privind modificarea ºi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole ºi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar

nr. 18/1991 ºi ale Legii nr. 169/1997, precum ºi modificarea ºi completarea Legii nr. 18/1991, 
republicatã

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi (3) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României, 

Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aproba-

rea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 102/2001
privind modificarea ºi completarea Legii nr. 1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenur i lor agr ico le º i ce lor forest iere, so l ic i ta te

potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991
ºi ale Legii nr. 169/1997, precum ºi modificarea ºi
completarea Legii nr. 18/1991, republicatã, ºi se dis-
pune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 14 iunie 2002.
Nr. 555.


