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 PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                                  

 

                       București, 14 martie 2023                                

                                     PL-x 354/2022 

     

     

    Către, 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 

Domnului președinte Florin-Ionuț BARBU 

 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de lege pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, trimisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, în procedură 

obișnuită, cu adresa nr. PLx 354/2022 din 14 iunie 2022, pentru dezbatere şi examinare pe fond.  

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 

organice. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Laura VICOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
dana.stefanescu
Conform cu originalul
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                              PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

  CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI                                                                                                          

București, 14 martie 2023                                                     

PLx 354/2022 

   

RAPORT PRELIMINAR 

 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 juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în 

fond, cu Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991, transmis Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. PL-x 354/2022 din 

14 iunie 2022, înregistrată cu nr. 4c-13/533/15.06.2022. 

      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege, în data de 7 iunie 2022. 

     Camera Deputaților este Camera decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituția 

României, republicată și ale art. 92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare. 

     Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de lege,conform avizului nr. 319 din 28 martie  

2022. 

     Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 1377 din 

8 martie 2022. 

      Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2
1
) al art.27 din Legea 

nr.18/1991, în sensul că deţinătorii terenurilor din zonele care nu au fost cooperativizate pot solicita, 

la cerere, comisiei judeţene, emiterea titlului de proprietate, în următoarele condiţii: dacă deţinătorii 

sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în 

evidenţele fiscal, terenul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind 

în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, nu fac obiectul cererilor de 

reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane. 

       Potrivit prevederilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

examinat inițiativa legislativă în ședința desfășurată în ziua de 14 martie 2023. 

        La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost prezenți conform listei 

de prezentă. 

        În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

și servicii specifice, sesizată în fond, un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu amendamente admise 

prevăzute în anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor organice.           

 

                        

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

Laura VICOL László-Zsolt LADÁNYI 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
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                                                                                                                                                                      Anexa         

  

Amendamente admise 

(PLx. 354/2022)  

 

Nr. 

crt. 

Text  

Legea 18/1991 
Text adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

1.  
 Lege pentru modificarea și completarea Legii 

fondului funciar nr.18/1991 

Nemodificat  

2.  

 Articol unic.- Legea fondului funciar 

nr.18/1991, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.l din 5 ianuarie 1998, cu 

modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

Art. I.- Nemodificat  

3.  

 

 

 

------------------------- 

 

 

 

----------------------------- 

1.La art. 11 după alineatul (4) se introduce 

un nou alineat, alin. (5) cu următorul 

cuprins: 

 

“(5) Prevederile alin (4) nu se aplică 

situațiilor prevăzute la art. 27 alin. (2
1
).” 

 

Autori: dep USR Silviu Dehelean,  

           dep PNL Janos Kiss 

 

 

4.  

 

Art. 27 

(2
1
)Proprietarii sau moştenitorii 

acestora care nu s-au înscris în 

cooperativa agricolă de producţie, 

nu au predat sau nu li s-au preluat 

la stat terenurile prin acte 

translative de proprietate vor putea 

cere prefectului, prin comisiile de 

fond funciar, titluri de proprietate 

conform prezentei legi. Acestor 

-La art.27, alin.(2
1
) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

„(2') Deținătorii terenurilor din zonele care nu 

au fost cooperativizate pot solicita, la cerere, 

comisiei județene emiterea titlului de 

proprietate în condițiile prezentei legi, astfel: 

 

 

 

 

2. La art.27, alin.(2
1
) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

„(2
1
) Deținătorii sau moştenitorii acestora care 

nu s-au înscris în cooperativa agricolă de 

producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la 

stat terenurile prin acte translative de proprietate 

pot solicita, la cerere, comisiei județene 

emiterea titlului de proprietate în condițiile 

prezentei legi, astfel: 

Autor: dep USR Silviu Dehelean 
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categorii de proprietari şi 

moştenitori le sunt aplicabile 

numai prevederile art. 64. 

 

 

 

a)dacă deținătorii sau moștenitori acestora 

figurează cu terenul în registrele agricole sau 

registrele cadastrale și în evidențele fiscale; 

 

b) terenul nu face parte din domeniul 

public sau nu a fost înscris în evidențe ca fiind 

în domeniul privat al statului sau al unităților 

administrativ- teritoriale; 

 

 

 

 

 

c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire 

sau constituire a dreptului de proprietate de 

către alte persoane.” 

 

 

 

 

a) Nemodificat 

 

 

 

b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă 

Carte Funciară în baza Legii cadastrului și a 

publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

 Autor: dep USR Silviu Dehelean 

 

 

c) terenul nu face obiectul cererilor de 

reconstituire sau constituire a dreptului de 

proprietate de către alte persoane și nici nu s-a 

eliberat anterior titlu de proprietate cu 

privire la acesta; 

Autor: dep USR Silviu Dehelean 

 

 

d) dacă terenul  a fost înscris în cărţile funciare 

din regiunile unde au fost aplicate prevederile 

Decretului-lege nr. 115/1938, abrogat, iar în 

legătură cu acesta  nu a fost efectuată nicio  

înscriere după intrarea în vigoare a Legii nr. 

Legii cadastrului și a publicității imobiliare 

nr.7/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare.” 

 

 Autor: dep USR Silviu Dehelean 
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5.  

Art. 92, alin. (2) 

c)care servesc activităţilor agricole 

şi/sau serviciilor conexe, respectiv: 

depozite de îngrăşăminte minerale 

ori naturale, construcţii de 

compostare, silozuri pentru furaje, 

magazii, şoproane, silozuri pentru 

depozitarea şi conservarea 

seminţelor de consum, inclusiv 

spaţiile administrative aferente 

acestora, platformele şi spaţiile de 

depozitare a produselor agricole 

primare, adăposturi de animale şi 

exploataţii zootehnice/ferme 

zootehnice, sere, solare, răsadniţe, 

ciupercării, obiective specifice 

producerii de energie electrică din 

surse regenerabile, exclusiv în 

scopul asigurării energiei pentru 

consumul propriu al exploataţiei, 

amplasate în cadrul fermelor, spaţii 

de prelucrare/procesare/comerciali-

zare a produselor vegetale şi 

zootehnice, imobile cu destinaţie 

agroturistică pentru proiectele cu 

finanţare din fonduri europene; 

 3. La art. 92 alin. (2) lit.c) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

c) care servesc activităţilor pentru protecția 

animalelor,  agricole şi/sau serviciilor conexe, 

respectiv: depozite de îngrăşăminte minerale ori 

naturale, construcţii de compostare, silozuri 

pentru furaje, magazii, şoproane, silozuri pentru 

depozitarea şi conservarea seminţelor de 

consum, inclusiv spaţiile administrative aferente 

acestora, platformele şi spaţiile de depozitare a 

produselor agricole primare, adăposturi de 

animale şi exploataţii zootehnice/ferme 

zootehnice, sere, solare, răsadniţe, ciupercării, 

obiective specifice producerii de energie 

electrică din surse regenerabile, exclusiv în 

scopul asigurării energiei pentru consumul 

propriu al exploataţiei, amplasate în cadrul 

fermelor, spaţii de 

prelucrare/procesare/comercializare a 

produselor vegetale şi zootehnice, imobile cu 

destinaţie agroturistică pentru proiectele cu 

finanţare din fonduri europene; 

 

Autor: dep PSD Laura Vicol 
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6.  

  Art. II- În termen de 6 luni de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi, deținătorii sau 

moştenitorii terenurilor  prevăzuți la art. 27 alin. 

(2
1
) din Legea nr. 18/1991 privind fondul 

funciar, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.l din 5 iaunuarie 1991, cu 

modificările și completările ulterioare, pot 

depune cerere personal sau prin poștă, cu 

confirmare de primire, pentru emiterea titlului 

de proprietate la primăria localităților în a cărei 

rază teritorială se află terenul. 

 

Autor: dep PSD Laura Vicol 

 

 


