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AVIZ 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.24 alin.(3) din Legea 
18/1991 privind fondul funciar 

 
 

  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 și Comisiei juridice, 

de disciplină și imunități, care sunt sesizate în fond, cu Propunerea legislativă 

pentru modificarea art.24 alin.(3) din Legea 18/1991 privind fondul funciar, 

transmisă cu adresa nr. P.l.x. 396/2022 din 22 iunie 2022, înregistrată la comisie sub 

nr.4c-3/442/2022 din 22 iunie 2022. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.480/02.05.2022, avizează negativ 

propunerea legislativă. 

  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.2154/12.04.2022, a avizat 

favorabil proiectul de act normativ. 

  Consiliul Concurenței, prin adresa nr.RG/4949/13.05.2022, 

menționează că din perspectiva regulilor de ajutor de stat, trecerea cu titlu gratuit a 

terenurilor în proprietatea deținătorilor construcțiilor edificate poate crea un avantaj 

economic sub forma cedării/vânzării unor terenuri aparținând domeniului privat al 

statului sau autorităților publice locale, sub prețul pieței, măsura putând intra sub 

incidența regulilor de ajutor de stat. 

  Guvernul României, prin adresa nr.5959/2022 din 31 mai 2022, susține 

adoptarea inițiativei legislative cu observații și propuneri. 
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  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din 20 iunie 2022. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare includerea și a 

fostelor cooperative meșteșugărești, indiferent de denumirea acestora, în lista 

beneficiarilor dreptului de a dobândi proprietatea asupra terenurile aferente 

construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producţie, de fostele 

asociaţii economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei 

de consum, indiferent de denumirea acestora, precum şi ale altor construcţii aflate în 

proprietate privată care se înscriu, la cerere, în proprietatea actualilor deţinători, prin 

îndeplinirea cumulativă a unor condiţii. 

Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 31 

octombrie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a Propunerii legislative pentru 

modificarea art.24 alin.(3) din Legea 18/1991 privind fondul funciar în forma 

inițiatorului. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă 

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. 
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Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 


