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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR  

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice 

 

București, 20.06.2022 

Nr. 4c-5/376/2022 

Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 

 

București, 20.06.2022 

Nr. 4c-13/906/2021 

                                                                                                                

 PLx. 531/2021 

   
 

BIROULUI  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991, trimis cu 

adresa nr. PLx. 531/2021 din 25.10.2021, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.   

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

legilor organice.    

 

PREȘEDINTE, 

Florin-Ionuț BARBU 

  

PREŞEDINTE 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 

 

 

 

 

andreea.sarbu
Original



2 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice 

 

București, 20.06.2022 

Nr. 4c-5/376/2022 

Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 

 

București, 20.06.2022 

Nr. 4c-13/906/2021 

 

PLx. 531/2021 

RAPORT COMUN 

 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr.18 din 19 februarie 1991 

 

 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia juridică, de disciplină și 

imunități au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege tacit, în 

condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României republicată.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din 

Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Economic și Social, a avizat nefavorabil proiectul de act normativ, 

conform avizului nr. 5314/13.07.2021. 

Consiliul Legislativ a avizat nefavorabil proiectul de Lege, conform avizului nr. 

575/19.07.2021. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităților naţionale a 

avizat nefavorabil proiectul de lege (aviz nr.4c-6/1017/04.11.2021). 
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 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil 

proiectul de lege (aviz nr.4c-7/568/15.02.2022).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.18/1991. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează soluţionarea lacunei legislative 

potrivit căreia, la orașe, deținătorii, proprietarii persoane juridice, ai clădirilor edificate de 

fostele C.A.P., fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele organizaţii şi entităţi 

ale cooperaţiei de consum nu pot, conform legii, să-şi înscrie nici clădirile, nici terenul în 

Registrul agricol. 

În conformitate cu prevederile art.62 şi art.64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două 

comisii sesizate în fond au dezbătut proiectul de lege în ședință comună, în data de 20 

iunie 2022. 

La lucrările ședinței comune, deputații au fost prezenți conform listelor de prezență. 

 În conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile din cadrul ședinței 

comune a participat în calitate de invitat domnul Iulian BUCUR, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două 

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 din 19 februarie 1991 cu amendamentele admise, redate în anexa care face parte 

integrantă din prezentul raport comun. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.  

 

 

PREȘEDINTE 

Florin-Ionuț BARBU 

 

 

 

SECRETAR 

Constantin Bîrcă 

 

 

 

 
Consilier parlamentar, 

Mihaela Stan 

 PREŞEDINTE 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 

 

 

SECRETAR 

Ladányi László-Zsolt 

 

 

 

 
Consilier parlamentar, 

Andreea Sârbu 
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Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE 
(PLx. 531/2021) 

 

Nr. 

crt. 
Text adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

1.  

Titlul Legii 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 

din 19 februarie 1991 

Nemodificat  

2.  

Articol unic: Legea fondului funciar nr.18 din 19 februarie 

1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.37 din 20 februarie 1991, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

Nemodificat  

3.  

1. Alineatul (3) al art.24 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

”(3) Proprietarii actuali ai construcţiilor edificate de către 

fostele cooperative agricole de producţie, de fostele asociaţii 

economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale 

cooperaţiei de consum, ori de alte foste entități cooperatiste, 

indiferent de denumirea acestora, pot solicita Comisiei 

județene de fond funciar constituirea dreptului de 

proprietate pentru terenurile aferente acestor construcții, 

terenuri având categoria de curți-construcții, cu îndeplinirea 

cumulativă a următoarelor condiţii: 

 

 

a) solicitanții fac dovada proprietății asupra construcțiilor; 

b) solicitanții fac dovada înregistrării construcției în registrul 

agricol, cu excepția persoanelor juridice ale căror construcții 

se află edificate în orașe, municipii și sectoare ale 

municipiului București, precum şi a plăţii impozitelor şi 

taxelor aferente acesteia în conformitate cu prevederile legale; 

c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau 

reconstituit dreptul de proprietate în favoarea altei persoane;“ 

1. Alineatul (3) al art.24 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

”(3) Pentru proprietarii actuali ai construcţiilor edificate de 

către fostele cooperative agricole de producţie, de fostele 

asociaţii economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi 

entităţi ale cooperaţiei de consum, ori de alte foste entități 

cooperatiste, indiferent de denumirea acestora, comisia 

județeană de fond funciar va emite, la cerere, titluri de 

proprietate privind constituirea dreptului de proprietate 

pentru terenurile aferente acestor construcții, terenuri având 

categoria de curți-construcții, cu îndeplinirea cumulativă a 

următoarelor condiţii: 

 

a) solicitanții fac dovada proprietății asupra construcțiilor; 

b) solicitanții fac dovada înregistrării construcției în registrul 

agricol, cu excepția persoanelor pentru ale căror construcții 

nu există obligația legală de înscriere în registrul agricol, 

precum şi dovada plăţii impozitelor şi taxelor aferente acesteia 

în conformitate cu prevederile legale;  

c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau 

reconstituit dreptul de proprietate în favoarea altei persoane;“ 

Textul a fost 

reformulat în sensul 

obligativității 

comisiei judeţene 

de fond funciar de a 

emite, la cerere, 

titluri de 

proprietate, în 

situațiile 

reglementate. 
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Autorii amendamentului: 

Diana Morar, deputat PNL 

Marian Crușoveanu, deputat PNL 

Gabriel Andronache, deputat PNL 

Ioan Cupșa, deputat PNL 

Costel Șoptică, deputat PNL 

4.  

2. Alineatul (23) al art.27 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

”(23) În cazul terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor 

gospodăreşti edificate anterior datei de 01.01.1990, precum şi 

curţii şi grădinii din jurul acestora, care nu au fost 

cooperativizate, proprietarii caselor de locuit, inclusiv cei 

care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 

112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile 

cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu 

modificările ulterioare, pot solicita comisiei judeţene emiterea 

titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, cu întrunirea 

cumulativă a următoarelor condiții: 

 

 

a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu casa de 

locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în 

evidenţele fiscale; 

b) dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale şi persoanele solicitante au calitatea de 

proprietari ai construcţiilor; 

c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a 

dreptului de proprietate de către alte persoane.“ 

2. Alineatul (23) al art.27 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

”(23) În cazul terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor 

gospodăreşti edificate anterior datei de 01.01.1990, precum şi 

curții şi grădinii din jurul acestora, proprietarii caselor de 

locuit, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit 

prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei 

juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în 

proprietatea statului, cu modificările ulterioare, sau cei care 

au dobândit aceste imobile prin acte translative de 

proprietate, pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de 

proprietate în condiţiile prezentei legi, cu întrunirea cumulativă 

a următoarelor condiții: 

a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu casa 

de locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale ori sunt 

înscrise în cartea financiară şi sunt înregistrate în evidenţele 

fiscale; 

b) dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale şi persoanele solicitante au calitatea de   

proprietari ai construcţiilor; 

c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a 

dreptului de proprietate de către alte persoane.“ 

 

Comisia pentru agricultură 

Comisia juridică 

 

5.  

3. După alineatul (23) al art.27 se introduce un nou alineat, 

alineatul (24) care va avea următorul cuprins: 

 

”(24) Suprafața maximă de teren intravilan care poate fi 

atribuită în proprietate este de maxim 6000 mp.“ 

Se elimină 

 

 

Comisia pentru agricultură 

Comisia juridică 

 

 


