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Parlamentul  României 

 
 

   
Comisia pentru mediu și 

echilibru ecologic 
 
 

 
București, 21.06.2022 

Nr. 4c-8/362 

Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și 

servicii specifice 
 
 București, 21.06.2022 

Nr. 4c-5/381 
 

Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

 
 

 
București, 21.06.2022 

  Nr. 4c-13/54 
 
 
 

 
RAPORT COMUN  

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și 
Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, cu 
proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 
alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din data de 2 februarie 2022, cu respectarea prevederilor art.76 alin (1) din 
Constituția României, republicată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul cu nr. 917 din 15 noiembrie 2021, avizează 
favorabil proiectul de lege. 

Consiliul Economic și Social, prin avizul cu nr. 7376 din 26 octombrie 2021, 
avizează favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri. 
      Comisia pentru industrii și servicii a avizat favorabil proiectul de lege (nr.4c-
3/64/01.03.2022)  
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat favorabil 
proiectul de lege (nr.4c-7/24/04.05.2022). 
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.92 din 
Legea nr.18/1991, în sensul reglementării unor aspecte referitoare la folosirea terenurilor 
agricole având o suprafaţă mai mare de 10 hectare în scopul amplasării unor parcuri 
fotovoltaice. 

În conformitate cu prevederile art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile au examinat 
proiectul de lege în ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice împreună cu Comisia  juridică, de disciplină și imunități au dezbătut proiectul de 
lege în şedinţa comună din 20 iunie 2022. La lucrările Comisiei au fost prezenți membri ai 
comisiilor, conform listei de prezență. 

Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au dezbătut proiectul de 
lege, în ședința din data de 21 iunie 2022, în sistem hibrid. La lucrările Comisiei, au fost 
prezenți membri ai comisiei, conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile din cadrul ședinței au 
participat în calitate de invitați domnul Iulian Bucur, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și doamna Elena Filip, director în cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege, precum şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991 cu amendamentele admise prevăzute în anexa nr.1 și amendamentele 
respinse prevăzute în anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezentul raport. 

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

 
 

PREŞEDINTE PREŞEDINTE PREŞEDINTE 

George-Cătălin STÂNGĂ 
 

 

Florin-Ionuț BARBU Laura-Cătălina VICOL-
CIORBĂ 

SECRETAR                                  SECRETAR                                  SECRETAR 

        Ervin Molnar                              Constantin Bîrcă                      Ladányi László-Zsolt 

  

 
 

            Expert parlamentar,                                 Consilier parlamentar,                                     Consilier parlamentar, 
     Andreea-Larisa Vlasin                                     Mihaela Stan                                                     Andreea Sârbu
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                                                                                                      AMENDAMENTE ADMISE                                                                               Anexa nr. 1 
(PLx. 22/2022) 

 
Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.18/1991 

Text Senat Amendamente propuse/autor  Motivare 

1.  Titlul Legii 
LEGE 

pentru modificarea și completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 

LEGE 
pentru modificarea și completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 și a altor 
acte normative 

 

2.  Art.I.– Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.1 din 5 februarie 
1998, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează: 

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 și se completează 
după cum urmează: 

 

3.  
 
 
Art. 92 
„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(1), pe terenurile agricole de clasa a III-a, 
a IV-a şi a V-a de calitate, având 
categoria de folosință arabil, vii şi livezi, 
precum şi pe cele amenajate cu lucrări de 
îmbunătățiri funciare, situate în 
extravilan, în baza autorizaţiei de 
construire şi a aprobării scoaterii 
definitive sau temporare din circuitul 
agricol, pot fi amplasate următoarele 
obiective de investiţie.” 

1. La articolul 92, partea introductivă 
a alineatului (2) se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
 
„(2) Prin excepție de la prevederile alin. 
(l), pe terenurile agricole de clasa III-a, a 
IV-a și a V-a de calitate, având categoria 
de folosință arabil, pășune, vii și livezi, 
precum și pe cele amenajate cu lucrări de 
îmbunătățiri funciare, situate în 
extravilan, în baza autorizației de 
construire și a aprobării scoaterii 
definitive sau temporare din circuitul 
agricol, pot fi amplasate următoarele 
obiective de investiție:” 

1. Nemodificat  

4.  2. La articolul 92 alineatul (2), după 
litera i) se introduce o noua literă, lit.j), 
cu următorul cuprins: 
 
“j) specifice producerii de energie 

2. La articolul 92 alineatul (2), după 
litera i) se introduce o nouă literă, 
lit.j), cu următorul cuprins:  
 
„j) specifice producerii de energie 
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electrică din surse regenerabile: capacitați 
de producţie a energiei solare, energiei 
eoliene, unităţi de stocare a electricității, 
stații de transformare sau alte sisteme 
similare care se pot amplasa pe terenurile 
agricole situate in extravilan, în 
suprafață de maximum 50 ha.” 

electrică din surse regenerabile: 
capacități de producție a energiei solare, 
energiei eoliene, energiei din biomasă, 
biolichide și biogaz, unităţi de stocare a 
electricității, stații de transformare sau 
alte sisteme similare care se pot amplasa 
pe terenurile agricole situate în 
extravilan, în suprafață de maximum 50 
ha. 
Autori: deputați UDMR, Kolcsár 
Károly, Ladány László-Zsolt, Hajdú 
Gábor, Magyar Loránd-Bálint, Farago 
Petru. 

5.   3. La articolul 92, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin.(22), cu 
următorul cuprins: 
 
(22) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(2) investițiile prevăzute la lit.j), se 
pot amplasa și pe terenurile agricole, 
având clasa de calitate I și II.”  
 
Autorul amendamentului:  
Comisia pentru agricultură 

6.  3. La articolul 92, după alineatul (41) se 
introduce un nou alineat, alin.(42), cu 
următorul cuprins: 
 
„(42) În situația în care se realizează 
obiectivele prevăzute la alin.(2) lit.j), 
suprafaţa de teren agricol situată în 
extravilan se utilizează in sistem dual atât 
pentru producţia agricolă, cât și pentru 
producerea de energie electrică din surse 
regenerabile, nemaifiind necesară 
procedura de scoatere din circuitul 

4. La articolul 92, după alineatul (41) 
se introduce un nou alineat, alin.(42), 
cu următorul cuprins: 
 
„(42) În situația în care se realizează 
obiectivele prevăzute la alin.(2) lit.j), 
suprafaţa de teren agricol situată în 
extravilan, cu excepţia terenurilor având 
categoria de folosință arabil, se poate 
utiliza în sistem dual atât pentru 
producţia agricolă, cât și pentru 
producerea de energie electrică din surse 
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agricol și se elimină obligativitatea plăţii 
tarifului la Fondul de ameliorare a 
fondului funciar. Procedura privind 
stabilirea zonelor, condiţiile pentru 
înfiinţarea și utilizarea în sistem dual a 
terenurilor agricole situate în extravilan 
se aprobă prin ordin comun al ministrului 
agriculturii si dezvoltării rurale si al 
ministrului energiei.” 

regenerabile. În aceste cazuri, scoaterea 
definitivă sau temporară din circuitul 
agricol se poate face numai pentru 
suprafețele de teren ocupate de aceste 
obiective de investiție, restul suprafeței 
rămânând în circuitul agricol.” 
 
Autorul amendamentului:  
Comisia pentru agricultură  

7.  
 
Art.92 
„(5) Scoaterea definitivă sau temporară 
din circuitul agricol a terenurilor agricole 
situate în extravilan, precum şi a 
terenurilor silvice se face cu plata 
tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la 
prezenta lege de către beneficiari. Din 
aceste tarife se constituie Fondul de 
ameliorare a fondului funciar, aflat la 
dispoziţia Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, respectiv a 
Ministerului Apelor şi Pădurilor.” 

4. La articolul 92, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„(5) Scoaterea definitivă sau temporară 
din circuitul agricol a terenurilor agricole 
situate în extravilan se face la momentul 
autorizării construcţiei, cu plata 
tarifelor prevăzute în anexele nr. l şi 2 la 
prezenta lege de către beneficiari. Din 
aceste tarife se constituie Fondul de 
ameliorare a fondului funciar, aflat la 
dispoziţia Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, respectiv a 
Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor.” 

5. La articolul 92, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„(5) Scoaterea definitivă sau temporară 
din circuitul agricol a terenurilor agricole 
situate în extravilan, precum și a 
terenurilor silvice se face la momentul 
autorizării construcției, cu plata tarifelor 
prevăzute în anexele nr. l şi 2 la prezenta 
lege de către beneficiari. Din aceste tarife 
se constituie Fondul de ameliorare a 
fondului funciar, aflat la dispoziţia 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, respectiv a Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor.” 
Autorii amendamentului: 
Daniel Suciu, deputat PSD 
Glad Varga, deputat PNL 
Gabriel Andronache, deputat PNL 
Ioan Cupșa, deputat PNL 

 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. Corectează o 
eroare materială existentă 
în textul adoptat la Senat 
raportat la textul în vigoare. 
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8.  5. La articolul 92, după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alin.(51), cu 
următorul cuprins: 
 
„(51) În situaţia construirii unor facilităţi 
specifice pentru producerea de energie 
electrică din surse regenerabile: capacități 
de producţie a energiei solare, energiei 
eoliene, unităţi de stocare a electricității, 
stații de transformare sau alte sisteme 
similare, scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol se poate 
face şi parţial, doar pentru suprafețele de 
teren afectate de instalația de producere 
sau stocare a energiei regenerabile, restul 
de teren liber rămânând în circuitul 
agricol.” 

Se elimină  

9.  6. La articolul 92 alineatul (6), după 
litera b) se introduce o nouă literă, 
lit.c), cu următorul cuprins: 
 
„c) în cazul utilizării terenurilor agricole 
în sistem dual atât pentru producţia 
agricolă, cât şi pentru producerea de 
energie electrică din surse regenerabile 
conform obiectivelor prevăzute la alin.(2) 
lit.j).” 

6. La articolul 92 alineatul (6), după 
litera b) se introduce o nouă literă, 
lit.c), cu următorul cuprins: 
 
„c) amplasarea  obiectivelor prevăzute 
la alin. (2) lit. e), în sistem dual, numai 
pentru suprafața utilizată pentru 
producţia agricolă.” 
 
Autorul amendamentului:  
Comisia pentru agricultură  

 

10.  
 
 
 

7. La articolul 94, după litera b) se 
introduce o nouă literă, lit.b1), cu 
următorul cuprins: 
 
„b1) prin decizie a directorului direcției 
pentru agricultură judeţene, pentru 
terenurile agricole pentru amplasarea 

 7. La articolul 94, după litera b) se 
introduce o nouă literă, lit.b1), cu 
următorul cuprins: 

 
„b1) prin decizie a directorului direcţiei 
pentru agricultură judeţene, pentru 
terenurile agricole pentru amplasarea 
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obiectivelor prevăzute la art.92 alin.(2) 
lit.j) cu avizul structurii de specialitate 
din cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pentru suprafețe mai 
mari de 1 ha;” 

obiectivelor prevăzute la art.92 alin.(2) 
lit.e) cu avizul structurii de specialitate 
din cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pentru suprafeţe mai 
mari de 1 ha. Decizia directorului 
direcției pentru agricultură județene și 
acolo unde este cazul, avizul structurii 
de specialitate din cadrul Ministerului 
Agriculturii se eliberează solicitantului 
în maximum 45 de zile de la 
înregistrarea solicitării. Depășirea 
termenului se consideră acord tacit.” 
 
Autorii amendamentelor: 
Daniel Suciu, deputat PSD 
Glad Varga , deputat PNL 
Gabriel Andronache, deputat PNL 
Ioan Cupșa, deputat PNL 

11.  
 
Art. 96 
(1) Aprobarea prevăzută la art. 94 şi 95 
este condiţionată de acordul prealabil al 
deţinătorilor de terenuri. De asemenea, 
pentru obţinerea aprobării prevăzute la 
art.94 lit.b) şi c) şi art. 95 este necesar 
avizul organelor agricole sau silvice 
judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
după caz. 

8. La articolul 96, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„Art.96.- (1) Aprobarea prevăzută la art. 
94 şi  art. 95 este condiţionată de acordul 
prealabil al deţinătorilor de terenuri. De 
asemenea, pentru obţinerea aprobării 
prevăzute la art.94 lit.b), b1) şi c) şi art.95 
este necesar avizul organelor agricole 
judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
după caz.” 

8.  
 
 
Nemodificat 

 

 
 

12.   Art. II. - Dispozițiile prezentei legi 
produc efecte juridice până la data de 
31 decembrie 2026.” 
 
Autori: Daniel Suciu, deputat PSD 
Glad Varga , deputat PNL 
Gabriel Andronache, deputat PNL 
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Ioan Cupșa, deputat PNL 

13.  
Art. 5. 
(1) Pajiştile se folosesc pentru păşunatul 
animalelor şi producerea de furaje. 
(2) Se interzice scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol a pajiştilor 
din extravilanul localităţilor. 
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(2), scoaterea definitivă sau temporară 
din circuitul agricol a pajiştilor situate în 
extravilan se poate face cu avizul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, pentru: 
……………………… 
b) înfiinţarea de noi capacităţi de 
producere a energiei regenerabile, în 
condiţiile legii, care să nu afecteze buna 
exploatare a pajiştilor; 
 

 

 

 

 Art. III. - Articolul 5 alineatul (3) 
litera b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 
86/2014, cu modificările și completările 
ulterioare, publicată în  Monitorul Oficial 
al României, Partea I nr. 267 din 13 mai 
2013, se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
b) înfiinţarea de noi capacităţi de 
producere a energiei regenerabile, în 
condiţiile legii, care să nu afecteze buna 
exploatare a pajiştilor; suprafaţa 
ocupată cu pajiști permanente, se 
poate utiliza în sistem dual atât pentru 
păşunatul animalelor şi producerea de 
furaje, cât si pentru producerea de 
energie electrica din surse 
regenerabile.  
 
Autor: Comisia pentru agricultură 

 

14.  Art.II.- Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.l din 5 ianuarie 
1998, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 
prezenta lege, va fi republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 

Art. IV. - Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.l din 5 ianuarie 
1998, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 
prezenta lege, va fi republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 
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                                                                                                       AMENDAMENTE RESPINSE                                                                            Anexa nr. 2 

(PLx. 22/2022) 
 

Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.18/1991 

Text Senat Amendamente propuse/autor  
Motivare pentru 

susținere/respingere 
Cameră 

decizională 
1.  

 
 
 
Art. 92 
„(2) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), pe 
terenurile agricole de clasa a 
III-a, a IV-a şi a V-a de 
calitate, având categoria de 
folosință arabil, vii şi livezi, 
precum şi pe cele amenajate 
cu lucrări de îmbunătățiri 
funciare, situate în extravilan, 
în baza autorizaţiei de 
construire şi a aprobării 
scoaterii definitive sau 
temporare din circuitul 
agricol, pot fi amplasate 
următoarele obiective de 
investiţie.” 

1. La articolul 92, partea 
introductivă a alineatului (2) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:  
 
„(2) Prin excepție de la prevederile 
alin. (l), pe terenurile agricole de 
clasa III-a, a IV-a și a V-a de calitate, 
având categoria de folosință arabil, 
pășune, vii și livezi, precum și pe 
cele amenajate cu lucrări de 
îmbunătățiri funciare, situate în 
extravilan, în baza autorizației de 
construire și a aprobării scoaterii 
definitive sau temporare din circuitul 
agricol, pot fi amplasate următoarele 
obiective de investiție:” 

 

 

1. La articolul 92, partea 
introductivă a alineatului (2) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:   
 
„(2) Prin excepție de la prevederile 
alin. (l), pe terenurile agricole de 
clasa III-a, a IV-a și a V-a de 
calitate, având categoria de 
folosință arabil, vii și livezi, 
neproductive, degradate, precum și 
pe cele amenajate cu lucrări de 
îmbunătățiri funciare, situate în 
extravilan, în baza autorizației de 
construire și a aprobării scoaterii 
definitive sau temporare din 
circuitul agricol, pot fi amplasate 
următoarele obiective de 
investiție:” 

 
 

 

Pentru pajiști permanente 
soluția legislativa este 
prezentată la art. III. 

Camera 
Deputaților 

2.  
 
 
 
Art. 92 
„(2) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), pe 
terenurile agricole de clasa a 
III-a, a IV-a şi a V-a de 

1. La articolul 92, partea 
introductivă a alineatului (2) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:  
 
„(2) Prin excepție de la prevederile 
alin. (l), pe terenurile agricole de 
clasa III-a, a IV-a și a V-a de calitate, 
având categoria de folosință arabil, 

La articolul 92, partea 
introductivă a alineatului (2) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:  
 
„(2) Prin excepție de la prevederile 
alin. (l), pe terenurile agricole de 
clasa III-a, a IV-a și a V-a de 
calitate, având categoria de 

 
 
 
 
Conform Programului

Național de Dezvoltare
Rurală(PNDR) 2014-2020
și luând în considerare
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calitate, având categoria de 
folosință arabil, vii şi livezi, 
precum şi pe cele amenajate 
cu lucrări de îmbunătățiri 
funciare, situate în extravilan, 
în baza autorizaţiei de 
construire şi a aprobării 
scoaterii definitive sau 
temporare din circuitul 
agricol, pot fi amplasate 
următoarele obiective de 
investiţie.” 

pășune, vii și livezi, precum și pe 
cele amenajate cu lucrări de 
îmbunătățiri funciare, situate în 
extravilan, în baza autorizației de 
construire și a aprobării scoaterii 
definitive sau temporare din circuitul 
agricol, pot fi amplasate următoarele 
obiective de investiție:” 

 

 

folosință arabil, pășune, vii și 
livezi, precum și pe cele amenajate 
cu lucrări de îmbunătățiri funciare, 
cu excepția pășunilor cu înaltă 
valoare naturală situate în 
extravilan, în baza autorizației de 
construire și a aprobării scoaterii 
definitive sau temporare din 
circuitul agricol, pot fi amplasate 
următoarele obiective de 
investiție:” 

Autor: deputat USR, Adrian 
Giurgiu  

criteriile propuse de
Forumul European pentru
Conservarea Naturii și
Pastoralism, nu ar trebui
sub nici o formă să se
amplaseze panouri, s-ar
altera regimul de umiditate
și însorire și există riscul
important de pierdere de
habitate. 

3.  2. La articolul 92 alineatul (2), 
după litera i) se introduce o noua 
literă, lit.j), cu următorul cuprins: 
 
 
“j) specifice producerii de energie 
electrică din surse regenerabile: 
capacitați de producţie a energiei 
solare, energiei eoliene, unităţi de 
stocare a electricității, stații de 
transformare sau alte sisteme 
similare care se pot amplasa pe 
terenurile agricole situate in 
extravilan, în suprafață de 
maximum 50 ha.” 

2. La articolul 92 alineatul (2), 
după litera i) se introduce o nouă 
literă, lit.j), cu următorul 
cuprins:  
 
j) specifice producerii de energie 
electrica din surse regenerabile: 
capacitati de productie a energiei 
solare, energiei eoliene, unitati de 
stocare a electricitatii, statii de 
transformare sau alte sisteme 
similare care se pot amplasa pe 
terenurile agricole situate in 
extravilan. 

Autor: Deputat PNL, Varga Glad-
Aurel 
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4.  
 
 
Art.92 
„(5) Scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol 
a terenurilor agricole situate în 
extravilan, precum şi a 
terenurilor silvice se face cu 
plata tarifelor prevăzute în 
anexele nr. 1 şi 2 la prezenta 
lege de către beneficiari. Din 
aceste tarife se constituie 
Fondul de ameliorare a 
fondului funciar, aflat la 
dispoziţia Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, respectiv a 
Ministerului Apelor şi 
Pădurilor.” 

4. La articolul 92, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(5) Scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan se face la momentul 
autorizării construcţiei, cu plata 
tarifelor prevăzute în anexele nr. l şi 
2 la prezenta lege de către 
beneficiari. Din aceste tarife se 
constituie Fondul de ameliorare a 
fondului funciar, aflat la dispoziţia 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, respectiv a 
Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor.” 

4. La articolul 92, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(5) Scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan se face la momentul 
finalizării construcției, cu plata 
tarifelor prevăzute în anexele nr.l şi 
2 la prezenta lege de către 
beneficiari. Din aceste tarife se 
constituie Fondul de ameliorare a 
fondului funciar, aflat la dispoziţia 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, respectiv a 
Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii 
și servicii 

 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. Corectează o 
eroare materială existentă 
în textul adoptat la Senat 
raportat la textul în vigoare.
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5.  
 
 
Art.92 
„(5) Scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol 
a terenurilor agricole situate în 
extravilan, precum şi a 
terenurilor silvice se face cu 
plata tarifelor prevăzute în 
anexele nr. 1 şi 2 la prezenta 
lege de către beneficiari. Din 
aceste tarife se constituie 
Fondul de ameliorare a 
fondului funciar, aflat la 

4. La articolul 92, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(5) Scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan se face la momentul 
autorizării construcţiei, cu plata 
tarifelor prevăzute în anexele nr. l şi 
2 la prezenta lege de către 
beneficiari. Din aceste tarife se 
constituie Fondul de ameliorare a 
fondului funciar, aflat la dispoziţia 
Ministerului Agriculturii şi 

4. La articolul 92, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(5) Scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan, precum și a terenurilor 
silvice se face la momentul 
comunicarii autorizatiei de 
construire, cu plata tarifelor 
prevăzute în anexele nr.l şi 2 la 
prezenta lege de către beneficiari. 
Din aceste tarife se constituie 
Fondul de ameliorare a fondului 
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dispoziţia Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, respectiv a 
Ministerului Apelor şi 
Pădurilor.” 

Dezvoltării Rurale, respectiv a 
Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor.” 

funciar, aflat la dispoziţia 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, respectiv a 
Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor.” 
 
Autor: Oana Murariu, deputat 
USR 

6.   Art. II. - (1) În cazul în care nu au 
fost inițiate lucrările de realizare a 
obiectivelor de investiție prevăzute 
la alin. (2) și (3) ale art. 92 din  
Legea fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată cu modificările și 
completările ulterioare, precum și 
cu modificările și completările 
aduse prin prezenta lege, în termen 
de 5 ani de la data comunicării 
deciziei pentru aprobarea scoaterii 
din circuitul agricol, terenul este 
reintrodus în circuitul agricol prin 
efectul legii.  
Autor: deputat Adrian Ionuț 
Chesnoiu 

 Camera 
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7. Art. 4  
……………. 
(5) Autoritatea competentă are 
obligaţia de redare în circuitul 
agricol a terenurilor înscrise în 
lista prevăzută la alin. (1), 
scoase temporar din circuitul 
agricol prin efectul prezentei 
legi, la categoria de folosinţă 
avută anterior scoaterii din 
circuitul agricol, în termen de 
un an de la expirarea duratei 

 Art. V. - La articolul 4, după 
alineatul (5) din Legea nr. 185/2016 
privind unele măsuri necesare 
pentru implementarea proiectelor 
de importanţă naţională în 
domeniul gazelor naturale, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 848 din 25 
octombrie 2016 se introduce un nou 
alineat, alin. (51) cu următorul 
cuprins: 
(51) În cazul în care nu se poate 
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de valabilitate a autorizaţiei de 
construire a 
conductei/conductelor, pe 
baza unei hotărâri a 
Guvernului, care se transmite 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale conform 
alin. (3). 
 

reda în circuitul agricol întreaga 
suprafață scoasă temporar din 
circuitul agricol prin efectul 
prezentei legi, autoritatea 
competentă/inițiatorul proiectului 
are obligația de a obține aprobarea 
scoaterii definitive din circuitul 
agricol a suprafețelor ocupate de 
construcțiile definite la art. 2 alin. 
(1) lit. h), în conformitate cu 
prevederile  aplicabile în domeniu, 
în termen de un an de la data 
aprobării redării în circuitul agricol. 
Autor: deputat Adrian Ionuț 
Chesnoiu 

 
 


