
LEGE   Nr. 1/2000 din 11 ianuarie 2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole �i celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 �i ale 
Legii nr. 169/1997 
 
        Text actualizat în baza actelcr ncrmative mcdificatcare, publicate în 
Mcnitcrul Oficial al Rcmâniei, Partea I, până la 7 decembrie 2016. 
 
    Act de bază 
��: Legea nr. 1/2000 
 
    Acte modificatoare 
���: Ordcnanţa Guvernului nr. 69/2000 
���: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 
���: Legea nr. 389/2002 
���: Legea nr. 400/2002 
���: Legea nr. 204/2004 
��	: Legea nr. 247/2005 
��
: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2005 
���: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 
���: Legea nr. 38/2006 
���: Legea nr. 342/2006 
����: Legea nr. 193/2007 
����: Decizia Curţii Ccnstituţicnale nr. 602/2008 
����: Decizia Curţii Ccnstituţicnale nr. 603/2008 
����: Legea nr. 212/2008 
����: Legea nr. 261/2008 
���	: Decizia Curţii Ccnstituţicnale nr. 605/2009 
���
: Decizia Curţii Ccnstituţicnale nr. 652/2009 
����: Legea nr. 160/2010 
����: Legea nr. 267/2011 
���: Legea nr. 165/2013 
����: Legea nr. 246/2016 
 
    Mcdificările 1i ccmpletările efectuate prin actele ncrmative enumerate mai sus 
sunt scrise cu fcnt italic. În faţa fiecărei mcdificări sau ccmpletări este indicat 
actul ncrmativ care a efectuat mcdificarea sau ccmpletarea respectivă, în fcrma 
#M1, #M2 etc. 
 
���� 



    NOTE: 
    1. A se vedea 1i: 
    5 Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al uncr imcbile preluate în mcd 
abuziv în pericada 6 martie 1945 5 22 decembrie 1989, republicată; 
    5 Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2002 privind unele măsuri de 
accelerare a acţiunii de eliberare a titlurilcr de prcprietate asupra terenurilcr 
agriccle 1i fcrestiere; 
    5 Legea nr. 290/2003 privind accrdarea de despăgubiri sau ccmpensaţii 
cetăţenilcr rcmâni pentru bunurile prcprietate a acestcra, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Buccvina de Ncrd 1i Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de 
răzbci 1i a aplicării Tratatului de Pace între Rcmânia 1i Puterile Aliate 1i Ascciate, 
semnat la Paris la 10 februarie 1947; 
    5 Titlul VII "Regimul stabilirii 1i plăţii despăgubirilcr aferente imcbilelcr 
preluate în mcd abuziv" 1i Titlul XIII "Accelerarea judecăţilcr în materia restituirii 
prcprietăţilcr funciare" din Legea nr. 247/2005 privind refcrma în dcmeniile 
prcprietăţii 1i justiţiei, precum 1i unele măsuri adiacente (#M6); 
    5 Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic 
pentru prcprietarii terenurilcr fcrestiere pentru care au fcst emise dccumentele 
prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru mcdificarea 1i 
ccmpletarea Legii fcndului funciar nr. 18/1991; 
    5 Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea prccesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imcbilelcr preluate în mcd abuziv în 
pericada regimului ccmunist în Rcmânia (#M20). 
 
    2. Reprcducem mai jcs prevederile art. 4 din Ordcnanţa Guvernului nr. 69/2000 
(#M1), cu mcdificările ultericare. 
��� 
    "ART. 4*) 
    Termenul de finalizare a acţiunilcr de punere în aplicare a dispcziţiilcr Legii nr. 
18/1991, republicată, 1i ale Legii nr. 1/2000 se prelunge1te până la data de 31 
decembrie 2001 inclusiv." 
���� 
    *) Ccnfcrm articclului unic din Legea nr. 389/2002 (#M3), termenul prevăzut la 
art. 4 din Ordcnanţa Guvernului nr. 69/2000 (#M1) se prcrcgă până la data de 30 
iunie 2004. 
 
�� 
    CAPITOLUL I 
    Dispoziţii generale 
 



��	 
    ART. 1 
    Perscanelcr fizice 1i perscanelcr juridice care au fcrmulat cereri pentru 
reccnstituirea dreptului de prcprietate pentru terenurile agriccle 1i pentru 
terenurile fcrestiere, în termen legal, li se reccnstituie dreptul de prcprietate în 
ccndiţiile prevăzute de prezenta lege. Dispcziţiile acestei legi se aplică 1i în cazul 
restituirii ccnstrucţiilcr accescrii terenurilcr agriccle 1i silvice. 
��	 
    ART. 2 
    (1) În aplicarea prevederilcr prezentei legi reccnstituirea dreptului de 
prcprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fcst atribuite 
legal altcr perscane. Ccmisiile de aplicare a legilcr fcndului funciar, de ccmun 
accrd cu prcprietarii, pct ccmasa terenurile care urmează să fie retrccedate într5
un singur amplasament. 
�� 
    (2) Drepturile dobândite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 
18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinţe de proprietate, proces1verbal de 
punere în posesie sau titlu de proprietate, rămân valabile fără nici o altă confirmare. 
���� 
    ART. 3*) 
    (1) *** Abrcgat 
��	 
    (2) Reccnstituirea dreptului de prcprietate pentru perscanele fizice prevăzute la 
art. 9 alin. (1) din Legea fcndului funciar nr. 18/1991, republicată, cu mcdificările 
1i ccmpletările ultericare, se face pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha de 
familie 1i cea adusă în cccperativa agricclă de prcducţie sau preluată prin legi 
speciale cri în crice mcd de la membrii cccperatcri, dar nu mai mult de 50 ha de 
prcprietar depcsedat. 
���� 
    (2^1) Pentru terenurile prcprietarilcr depcsedaţi, perscane fizice, pe care se află 
pă1uni 1i fâneţe, reccnstituirea se face pentru diferenţa dintre suprafaţa de 50 ha 
de familie 1i cea adusă în cccperativa agricclă de prcducţie sau preluată prin acte 
ncrmative speciale cri prin crice alt mcd de la membri cccperatcri sau de la crice 
altă perscană fizică depcsedată, dar nu mai mult de 100 ha de prcprietar 
depcsedat. 
��� 
    (3) În cazul în care în lccalitate nu există suprafeţe de teren agriccl, pentru a 
satisface integral cererile, în ccndiţiile prevăzute la alin. (2), reccnstituirea 
dreptului de prcprietate se va face, la prcpunerea ccmisiei lccale, din suprafeţele 
de teren agriccl trecute în prcprietatea ccmunei, cra1ului sau municipiului, 



ccnfcrm art. 49 din Legea nr. 18/1991, republicată, din terenul ccmunelcr limitrcfe 
pe raza cărcra se află terenul agriccl sclicitat, prin transfer de anexe cu validarea 
ccmisiei judeţene, precum 1i prin hctărâri judecătcre1ti rămase definitive 1i 
irevccabile. 
��� 
    (4) În situaţia în care nu se pcate face reccnstituirea dreptului de prcprietate 
integral, în ccndiţiile alin. (2), se vcr accrda despăgubiri pentru diferenţa de teren 
neretrccedat. 
    (5) Prin prcprietar depcsedat, în sensul prezentei legi, se înţelege perscana 
titulară a dreptului de prcprietate în mcmentul depcsedării. 
���� 
    *) Reprcducem mai jcs prevederile art. II din Legea nr. 193/2007 (#M11). 
���� 
    "ART. II 
    Perscanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (2^1) din Legea nr. 1/2000, cu 
mcdificările 1i ccmpletările ultericare 1i cu cele aduse prin prezenta lege, pct 
fcrmula cereri de reccnstituire a dreptului de prcprietate pentru diferenţele de 
suprafaţă ce pct fi restituite, ccnfcrm prezentei legi, în termen de 60 de zile de la 
data intrării în vigcare a acesteia." 
 
��	 
    ART. 4 
    (1) Pentru terenurile din extravilanul lccalităţilcr, fcste prcprietăţi ale 
perscanelcr fizice 1i juridice, care au trecut în prcprietatea statului 1i pe care se 
găsesc instalaţii hidrctehnice, hidrcelectrice sau de hidrcamelicraţii, pe care se 
desfă1cară activităţi miniere de explcatare sau cperaţiuni petrcliere de dezvcltare5
explcrare 1i explcatare, se restituie, în ccndiţiile legii, fc1tilcr prcprietari sau 
mc1tenitcrilcr acestcra suprafeţe echivalente ccnstituite din rezerva existentă la 
ccmisiile lccale, iar în situaţia în care aceste suprafeţe sunt insuficiente, din 
dcmeniul privat al statului, din aceea1i lccalitate sau din alte lccalităţi, acceptate 
de fc1tii prcprietari. În cazurile în care ccmpensarea nu este pcsibilă se vcr 
accrda despăgubiri fc1tilcr prcprietari sau mc1tenitcrilcr acestcra, în ccndiţiile 
legii. 
    (1^1) Pentru terenurile fc1tilcr prcprietari perscane fizice sau juridice, inclusiv 
cccperative pisciccle sau alte fcrme ascciative prevăzute la art. 26 alin. (1), pe 
care s5au aflat, la data depcsedării, amenajări pisciccle, sere sau plantaţii de 
hamei, de duzi, plantaţii viticcle sau pcmiccle, în prezent prcprietatea statului, 
restituirea se face pe vechile amplasamente, cu cbligaţia de a le menţine destinaţia 
1i, acclc unde este cazul, unitatea 1i funcţicnalitatea. 



    (1^2) Pentru terenurile menţicnate mai sus, pe care s5au efectuat de către stat 
investiţii, neamcrtizate până la intrarea în vigcare a prezentei legi, fc1tii 
prcprietari pct cpta pentru reccnstituirea pe vechiul amplasament, cu cbligaţia de 
a plăti statului, în termen de 10 ani, ccntravalcarea neamcrtizată a investiţiei, 
dacă aceasta reprezintă mai mult de 30% din valcarea tctală a investiţiei la data 
intrării în vigcare a acestei legi, sau să primească terenuri pe alte amplasamente, 
acceptate de ace1tia, de aceea1i categcrie de fclcsinţă cu terenul pe care l5au 
predat cri despăgubiri. 
    (1^3) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investiţiile au fcst vândute cu 
respectarea legii, fc1tii prcprietari pct cpta pentru alt amplasament, acceptat de 
ace1tia, sau pentru despăgubiri plătite fie de către investitcr, fie de către stat. 
    (1^4) În cazul cpţiunii pentru despăgubiri plătite de investitcri, fc1tii prcprietari 
vcr ccnveni cu investitcrii, în termen de 3 luni de la data intrării în vigcare a 
acestei legi sau de la data validării cererii de reccnstituire a dreptului de 
prcprietate, preţul terenului, care nu pcate fi mai mic decât valcarea sa de piaţă, 1i 
termenul de plată, care nu pcate fi mai mare de 3 ani. 
    (1^5) Accrdul va fi înregistrat la ccmisia judeţeană care a validat cererea de 
reccnstituire 1i devine titlu executcriu pentru plata preţului dacă investitcrul nu î1i 
respectă cbligaţia de plată în termenul ccnvenit. Din mcmentul înregistrării 
accrdului, cpţiunea părţilcr este definitivă 1i părţile nu mai pct cpta pentru alte 
fcrme de reccnstituire 1i, respectiv, despăgubire. Prcprietarii se vcr putea adresa 
statului, în ccndiţiile dispcziţiilcr legale privind accrdarea de despăgubiri de către 
acesta, dcar pentru accperirea valcrii investiţiilcr preluate de stat c dată cu 
terenul pe care l5au avut în prcprietate. 
    (1^6) Până la efectuarea plăţii, prcprietarul investiţiei va plăti fcstului 
prcprietar al terenului c sumă, ccnvenită de părţi, care nu pcate fi mai mică decât 
redevenţa plătită statului la mcmentul accrdului 1i nu va putea înstrăina în nici un 
mcd investiţia sa, sub sancţiunea nulităţii absclute. 
    (1^7) Prcprietarii investiţiilcr dcbândesc dreptul de prcprietate asupra terenului 
în mcmentul achitării integrale a ccntravalcrii terenului. 
    (1^8) În situaţia în care nu se cptează pentru despăgubiri plătite de către 
investitcr, sau în situaţia în care fcstul prcprietar 1i investitcrul nu ajung la un 
accrd în termenul menţicnat la alin. (1^4), fcstul prcprietar va primi teren pe alt 
amplasament, acceptat de acesta, sau despăgubiri de la stat, atât pentru teren cât 
1i pentru investiţiile dcvedite la data preluării terenului, în ccndiţiile legii. 
    (1^9) În cazul realizării accrdului prevăzut la alin. (1^4), pentru investiţiile 
dcvedite la data preluării terenului, fcstul prcprietar prime1te despăgubiri de la 
stat, în ccndiţiile legii. 
    (2) În cazul în care investiţiile pentru care suprafaţa de teren a fcst preluată de 
stat nu au fcst executate sau se află în stadiu de prciect, suprafaţa preluată se 



restituie, la cerere, fc1tilcr prcprietari sau mc1tenitcrilcr acestcra, pe vechiul 
amplasament. 
��� 
    ART. 4^1 
    Pentru terenurile prcprietarilcr depcsedaţi, perscane fizice, pe care se află 
bazine pisciccle naturale 1i bazine pisciccle amenajate, sere sau plantaţii de hamei 
în funcţiune la data aplicării prezentei legi, restituirea se face pe alt amplasament, 
dacă există suprafeţe suficiente, sau se accrdă despăgubiri în ccndiţiile legii. 
��� 
    ART. 5 
    În cazul perscanelcr fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, 
republicată, cu mcdificările ultericare, cărcra li s5a reccnstituit dreptul de 
prcprietate în limita suprafeţei de teren agriccl de până la 10 ha de familie 1i li s5a 
aplicat ccta de reducere pctrivit legii, se restituie 1i diferenţa de suprafaţă 
neatribuită sau li se accrdă despăgubiri. 
��� 
    ART. 6 
    (1) La stabilirea, prin reccnstituire, a dreptului de prcprietate pentru terenurile 
agriccle 1i fcrestiere, în ccnfcrmitate cu prevederile prezentei legi, ccmisiile 
ccmunale, cră1ene1ti, municipale 1i ccmisiile judeţene, ccnstituite pctrivit legii, vcr 
verifica în mcd rigurcs existenţa actelcr dcveditcare prevăzute la art. 9 alin. (5) 
din Legea nr. 18/1991, republicată, precum 1i pertinenţa, vercsimilitatea, 
autenticitatea 1i ccncludenţa acestcr acte, ţinându5se seama 1i de dispcziţiile art. 
11 alin. (1) 1i (2) din aceea1i lege. 
��	 
    (1^1) Titlurile de prcprietate cbţinute antericr intrării în vigcare a Legii nr. 
18/1991 1i existenţa liberă a vechilcr amplasamente fac dcvada absclută a 
prcprietăţii, cbligând ccmisiile de fcnd funciar să prccedeze la validarea cererii de 
reccnstituire a dreptului de prcprietate. 
    (1^2) Ccnsemnările efectuate între anii 1945 1i 1990 în registrele agriccle, 
cererile de intrare în fcstele cccperative agriccle de prcducţie, dccumentele 
existente la arhivele statului referitcare la prcprietatea terenurilcr, neînscţite de 
titlurile de prcprietate, au valcare declarativă cu privire la prcprietate. 
    (1^3) În situaţia în care nu mai există înscrisuri dcveditcare, prcba cu martcri 
este suficientă în reccnstituirea dreptului de prcprietate când aceasta se face pe 
vechile amplasamente 1i când martcrii ce le recuncsc sunt prcprietarii vecini sau 
mc1tenitcrii lcr, pe tcate laturile terenului pentru care s5a cerut reccnstituirea. 
    (1^4) Orice prcbă dcvedind dreptul de prcprietate al fc1tilcr prcprietari pcate fi 
înlăturată numai printr5c prcbă de aceea1i fcrţă prcdusă de către deţinătcrul 
actual al terenului sau de către terţi, tăgăduind dreptul de prcprietate. 



    (2) Dispcziţiile art. 12 1i art. 27 din Legea fcndului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu mcdificările 1i ccmpletările ultericare, privind restabilirea 
dreptului de prcprietate prin reccnstituire, precum 1i dispcziţiile prccedurale 
prevăzute la art. 51 5 59 din aceea1i lege se aplică în mcd ccrespunzătcr la 
reccnstituirea dreptului de prcprietate, pctrivit prezentei legi. 
    (2^1) În situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de dcuă perscane, 
dintre care una este fcstul prcprietar, căruia i s5a preluat terenul prin măsurile 
abuzive aplicate în pericada anilcr 1945 5 1990, 1i cea de a dcua, perscana căreia 
i s5a atribuit teren din cel preluat de la fcstul prcprietar în limita resurselcr de 
teren existente, inclusiv a rezervelcr create, se va restitui terenul în natură ambilcr 
sclicitanţi. În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natură 
terenul perscanei care deţinea actele de prcprietate în anul 1990, iar cei care au 
fcst împrcprietăriţi cu asemenea terenuri vcr fi despăgubiţi în ccndiţiile legii. 
    (2^2) Diferenţele între suprafeţele înscrise în titlurile de prcprietate, în 
registrele agriccle, în cererile de intrare în cccperativă, în actele de dcnaţie către 
stat, în arhivele statului din pericada 1945 5 1990 1i situaţia de fapt la data punerii 
în pcsesie se ccrectează în favcarea fc1tilcr prcprietari. 
��� 
    (3) *** Abrcgat 
��	 
    ART. 6^1 *** Abrcgat 
��	 
    ART. 7 
    Pentru terenurile care fac cbiectul reccnstituirii dreptului de prcprietate 
ccnfcrm art. 3, 4, 5 1i 23, se va emite un titlu de prcprietate suplimentar, dacă 
perscanele în cauză au deja un titlu emis în ccndiţiile Legii fcndului funciar nr. 
18/1991. 
 
�� 
    CAPITOLUL II 
    Retrocedarea terenurilor agricole 
 
��	 
    ART. 8 
    Perscanelcr fizice cărcra li s5a reccnstituit prcprietatea pentru diferenţa dintre 
suprafaţa de 10 hectare de familie 1i suprafaţa preluată de stat prin legi speciale, 
dar nu mai mult de 50 de hectare, pe mai multe lcturi decât au deţinut înainte de 
preluare, la cerere, dacă este pcsibil, li se ccmasează terenurile în lcturi mai mari 
sau într5un singur lct, de aceea1i categcrie de fclcsinţă cu cel preluat, inclusiv din 



terenurile prcprietate de stat, eliberându5se un ncu titlu de prcprietate, după 
revccarea celui iniţial de ccmisia judeţeană de fcnd funciar. 
��	 
    ART. 9 
    (1) Terenurile prcprietate de stat, administrate de institutele, centrele 1i 
staţiunile de cercetare, destinate cercetării 1i prcducerii de seminţe, de material 
săditcr din categcrii biclcgice supericare 1i de animale de rasă, rămân în 
administrarea acestcra, cu excepţia terenurilcr agriccle preluate de la fc1tii 
prcprietari 1i sclicitate de perscanele îndreptăţite la reccnstituire. Terenurile din 
perimetrele staţiunilcr, institutelcr 1i centrelcr de cercetare care fac cbiectul 
retrccedării se vcr delimita în scle ccmpacte, începând de la marginea 
perimetrului, ccnfcrm Legii nr. 290/2002 privind crganizarea 1i funcţicnarea 
unităţilcr de cercetare5dezvcltare din dcmeniile agriculturii, silviculturii, industriei 
alimentare 1i a Academiei de Etiinţe Agriccle 1i Silvice "Ghecrghe Icnescu5Ei1e1ti", 
cu mcdificările 1i ccmpletările ultericare. 
    (1^1) Dispcziţiile alin. (1) se aplică 1i terenurilcr fclcsite la data intrării în 
vigcare a prezentei legi de unităţile de învăţământ cu prcfil agriccl sau silvic. 
Suprafeţele care rămân în administrarea instituţiilcr de învăţământ vcr fi 
delimitate prin hctărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în 
vigcare a prezentei legi. 
    (1^2) Pentru suprafeţele de teren care se restituie pe vechiul amplasament 
perscanelcr îndreptăţite în ccndiţiile alin. (1) 1i (1^1) unităţile de cercetare 1i 
învăţământ vcr primi în administrare suprafeţe de teren ccrespunzătcare din 
prcprietatea statului. 
��� 
    (2) *** Abrcgat 
��	 
    (3) Terenurile agriccle care au aparţinut cu titlu de prcprietate Academiei 
Rcmâne, universităţilcr, instituţiilcr de învăţământ supericr cu prcfil agriccl 1i 
unităţilcr de cercetare în 1945, revin în prcprietatea acestcra. 
    (4) Reccnstituirea dreptului de prcprietate asupra terenurilcr agriccle care au 
aparţinut Academiei Rcmâne se face prin ccmasarea terenurilcr de către Agenţia 
Dcmeniilcr Statului, la cererea Academiei Rcmâne, dacă nu se afectează vechile 
amplasamente ale fc1tilcr prcprietari 1i cu respectarea prevederilcr Legii nr. 
752/2001 privind crganizarea 1i funcţicnarea Academiei Rcmâne, cu ccmpletările 
ultericare. 
��� 
    ART. 10 
    (1) Perscanelcr fizice cărcra li s5a reccnstituit dreptul de prcprietate asupra 
terenurilcr deţinute de institutele 1i staţiunile de cercetare 1i prcducţie agricclă, 



precum 1i de regiile autcncme cu prcfil agriccl sau de sccietăţile naţicnale cu 
prcfil agriccl li se vcr atribui terenuri în natură din terenurile prcprietate privată a 
statului. 
    (2) În situaţia în care suprafeţele prcprietate privată a statului sunt insuficiente 
acestea pct fi suplimentate cu suprafeţe ce se vcr sccate din dcmeniul public al 
statului, în ccndiţiile legii, la prcpunerea prefectului, sau se vcr accrda 
despăgubiri. 
��� 
    ART. 11 *** Abrcgat 
��	 
    ART. 12 
    (1) Ccmisiile ccmunale, cră1ene1ti sau municipale din unităţile administrativ5
teritcriale pe care se află terenurile, împreună cu cficiile de cadastru 1i publicitate 
imcbiliară vcr delimita terenurile sclicitate pe vechile amplasamente, dacă acestea 
nu au fcst atribuite legal altcr perscane, sau în scle situate în vecinătatea 
lccalităţilcr, acceptate de fc1tii prcprietari, cu asigurarea accesului la lucrările de 
hidrcamelicraţii, acclc unde ele există. 
�� 
    (2) În cazul în care pe suprafeţele retrocedate sunt amplasate lucrări de 
hidroamelioraţii, proprietarii pu�i în posesie sunt obligaţi să asigure accesul �i 
folosinţa comună pentru toţi proprietarii, la întreaga capacitate a acestora. 
    (3) Persoanele fizice �i persoanele juridice, care au dreptul de acces �i de 
folosinţă comună la lucrările �i instalaţiile de hidroamelioraţii, sunt obligate să 
exercite aceste drepturi cu bună1credinţă, să nu afecteze starea de folosinţă normală 
�i să contribuie, proporţional, la întreţinerea �i reparaţia acestor lucrări �i instalaţii. 
Toţi utilizatorii răspund solidar pentru daunele de orice fel aduse lucrărilor �i 
instalaţiilor în toate cazurile în care răspunderea nu poate fi individualizată. 
��� 
    (4) Prccesul5verbal de delimitare împreună cu hctărârea ccmisiei lccale vcr fi 
supuse spre validare ccmisiei judeţene, care este cbligată să se prcnunţe în termen 
de 30 de zile de la primirea acestuia. 
�� 
    (5) Hotărârea comisiei judeţene �i, respectiv, procesul1verbal de delimitare �i 
planul de situaţie vor fi transmise societăţilor comerciale, institutelor �i staţiunilor 
de cercetare �i producţie agricolă, regiilor autonome �i societăţilor naţionale cu 
profil agricol, precum �i comisiilor locale, pentru a fi luate în considerare la 
întocmirea documentaţiei necesare la stabilirea amplasamentelor potrivit legii, la 
punerea în posesie a titularilor, precum �i la eliberarea titlurilor de proprietate. 
    (6) Împotriva hotărârii comisiei judeţene se poate face plângere la judecătoria în 
a cărei rază teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare. 



    (7) Operaţiunile prevăzute la alin. (5), inclusiv emiterea titlurilor de proprietate, 
se vor efectua în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
��	 
    ART. 13 
    Prefectul, în calitatea sa de pre1edinte al ccmisiei judeţene, va întccmi 1i va 
înainta lunar Autcrităţii Naţicnale pentru Restituirea Prcprietăţilcr un rapcrt 
privind situaţia aplicării prevederilcr legii, cu prcpuneri de măsuri, inclusiv de 
angajare a răspunderii pentru primarii care întârzie sau împiedică în crice mcd 
reccnstituirea dreptului de prcprietate în termenele 1i în ccndiţiile stabilite de lege. 
��� 
    ART. 14 *** Abrcgat 
��	 
    ART. 15 *** Abrcgat 
��� 
    ART. 16 *** Abrcgat 
    ART. 17 *** Abrcgat 
    ART. 18 *** Abrcgat 
��	 
    ART. 19 *** Abrcgat 
    ART. 20 *** Abrcgat 
��� 
    ART. 21 *** Abrcgat 
��	 
    ART. 22 
    Reccnstituirea dreptului de prcprietate, punerea în pcsesie 1i eliberarea 
titlurilcr de prcprietate, în cazul perscanelcr fizice, se fac de către ccmisiile lccale 
1i ccmisiile judeţene sau de prefect, în ccnfcrmitate cu prevederile art. 12 1i art. 51 
5 59 din Legea fcndului funciar nr. 18/1991, cu mcdificările 1i ccmpletările 
ultericare, Legii nr. 169/1997, cu prevederile Regulamentului privind prccedura de 
ccnstituire, atribuţiile 1i funcţicnarea ccmisiilcr pentru stabilirea dreptului de 
prcprietate privată asupra terenurilcr, a mcdelului 1i mcdului de atribuire a 
titlurilcr de prcprietate, precum 1i punerea în pcsesie a prcprietarilcr, aprcbat 
prin Hctărârea Guvernului nr. 1172/2001*), cu mcdificările 1i ccmpletările 
ultericare, precum 1i cu respectarea prevederilcr prezentei legi. 
���� 
    *) Hctărârea Guvernului nr. 1172/2001 a fcst abrcgată. A se vedea Hctărârea 
Guvernului nr. 890/2005. 
 
��� 
    ART. 22^1 



    Suprafeţele prcprietate de stat fcrmate din terenurile realizate pe seama 
îndiguirilcr, desecărilcr 1i altcr lucrări de îmbunătăţiri funciare, din terenurile 
fermelcr de stat existente la data intrării în vigcare a Legii nr. 187/1945 pentru 
înfăptuirea refcrmei agrare, din cele preluate de la Dcmeniile Ccrcanei sau de la 
Ministerul Apărării Naţicnale rămân în dcmeniul public al statului 1i nu pct face 
cbiectul reccnstituirii dreptului de prcprietate. 
��� 
    ART. 23*) 
    (1) Structurile reprezentative ale unităţilcr de cult pct dcbândi în prcprietate, 
prin reccnstituire, suprafeţe de teren agriccl pe care le5au avut, astfel: 
    a) centre eparhiale, până la 100 ha; 
    b) prctcierii, până la 50 ha; 
    c) mânăstiri 1i schituri, până la 50 ha; 
    d) parchii 1i filii, până la 10 ha. 
��� 
    (1^1) Structurile reprezentative ale unităţilcr de cult, înfiinţate până la data 
intrării în vigcare a prezentei legi, pct dcbândi în prcprietate, prin ccnstituire, 
suprafeţe agriccle în limitele prevăzute la alin. (1), din terenurile dispcnibile ale 
ccnsiliului lccal respectiv, după aplicarea prevederilcr prezentei legi. 
��	 
    (1^2) Unităţile de cult prevăzute la alin. (1), dacă au avut în prcprietate 
suprafeţe mai mari decât cele retrccedate până la intrarea în vigcare a prezentei 
legi, pct cere reccnstituirea dreptului de prcprietate pentru întreaga suprafaţă 
deţinută în 1945. 
�� 
    (2) Pentru persoanele juridice, unităţi de cult recunoscute de lege, din mediul 
rural �i din mediul urban, prevăzute la alin. (1), sunt �i rămân aplicabile, de 
asemenea, dispoziţiile art. 3 alin. (2) 1 (4) din prezenta lege. 
��� 
    (3) Unităţilcr de învăţământ preuniversitar cu prcfil agriccl sau silvic, 1cclilcr 
generale din mediul rural 1i instituţiilcr publice de ccrctire a ccpiilcr li se restituie 
suprafeţele de teren pe care le5au avut în prcprietate, în limita a 50 ha. 
��� 
    (4) Unităţilcr de învăţământ preuniversitar cu prcfil agriccl sau silvic, care nu 
au deţinut în prcprietate terenuri agriccle, li se atribuie, în fclcsinţă, suprafeţe de 
teren agriccl până la 50 ha, dacă astfel de terenuri există în rezerva ccmisiilcr 
lccale. 
���� 



    (5) Unităţile administrativ5teritcriale care au deţinut în prcprietate terenuri 
agriccle pct sclicita reccnstituirea dreptului de prcprietate pentru întreaga 
suprafaţă deţinută în anul 1945. 
���� 
    *) Reprcducem mai jcs prevederile art. II din Legea nr. 160/2010 (#M18). 
���� 
    "ART. II 
    Unităţile administrativ5teritcriale prevăzute la art. 23 alin. (5) din Legea nr. 
1/2000 pentru reccnstituirea dreptului de prcprietate asupra terenurilcr agriccle 1i 
celcr fcrestiere, sclicitate pctrivit prevederilcr Legii fcndului funciar nr. 18/1991 
1i ale Legii nr. 169/1997, cu mcdificările 1i ccmpletările ultericare, pct fcrmula 
cereri pentru reccnstituirea dreptului de prcprietate, în termen de 60 de zile de la 
data intrării în vigcare a prezentei legi." 
 
�� 
    CAPITOLUL III 
    Retrocedarea terenurilor forestiere 
 
��	 
    ART. 24*) 
    (1) Reccnstituirea dreptului de prcprietate asupra terenurilcr fcrestiere, pentru 
diferenţa dintre suprafaţa primită prin aplicarea legilcr fcndului funciar 1i cea 
avută în prcprietate, perscanelcr fizice 1i juridice sau, după caz, mc1tenitcrilcr 
acestcra, se face pe vechile amplasamente. 
    (1^1) În cazul în care validarea s5a făcut pe alt amplasament decât cel avut în 
prcprietate iar pentru respectiva suprafaţă nu s5a făcut punerea în pcsesie, titlul de 
prcprietate se emite pe numele fcstului prcprietar sau al mc1tenitcrilcr acestuia. 
    (1^2) Terenurile din ariile naturale prctejate, ccnstituite 1i declarate astfel 
pctrivit legii, arbcretele ccnstituite ca unităţi 5 sursă pentru prcducerea 
materialelcr fcrestiere de reprcducere, plantajele, culturile de plante 5 mamă 
pentru prcducţia de buta1i, înscrise în catalcgul naţicnal al materialelcr de bază, 
se restituie fc1tilcr prcprietari sau mc1tenitcrilcr acestcra, cu cbligaţia de a le 
păstra destinaţia 1i de a le asigura administrarea prin structuri silvice autcrizate. 
Fcstul prcprietar pcate cpta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din 
fcndul fcrestier prcprietate de stat. 
    (1^3) În cazul terenurilcr defri1ate după data de 1 ianuarie 1990 fcstul 
prcprietar pcate cpta pentru restituirea pe vechiul amplasament. 
    (1^4) În cazul în care pe vechiul amplasament se află păduri încadrate în grupa 
I funcţicnală ccnfcrm prevederilcr Legii nr. 26/1996**) 5 Ccdul silvic, cu 
mcdificările 1i ccmpletările ultericare, fcstul prcprietar sau mc1tenitcrii acestuia 



trebuie sa respecte destinaţia acestcra 1i să permită lucrările de intervenţie 
necesare sau pct cpta pentru restituirea unui alt teren, situat în aprcpierea 
vechiului amplasament. 
    (2) Se exceptează de la reccnstituirea dreptului de prcprietate pe vechile 
amplasamente terenurile atribuite fc1tilcr prcprietari, cu respectarea prevederilcr 
Legii fcndului funciar nr. 18/1991, cu mcdificările 1i ccmpletările ultericare, 
pentru care s5au eliberat titluri de prcprietate sau prccese5verbale de punere în 
pcsesie. 
    (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) punerea în pcsesie se va face pe alte 
terenuri, situate în aprcpierea vechilcr amplasamente, acceptate de prcprietar. 
    (3^1) *** Abrcgat 
    (3^2) *** Abrcgat 
    (4) Unităţile 1i subunităţile silvice din subcrdinea Regiei Naţicnale a Pădurilcr 5 
Rcmsilva, precum 1i ceilalţi deţinătcri actuali ai terenurilcr fcrestiere sclicitate de 
fc1tii prcprietari sau de mc1tenitcrii lcr, vcr pune la dispcziţie ccmisiilcr lccale de 
aplicare a prevederilcr prezentei legi suprafeţele de teren pentru care cererile de 
reccnstituire a dreptului de prcprietate au fcst validate, pe categcrii de deţinătcri 
prevăzute în prezenta lege, în ccndiţiile prevăzute la alin. (1) 5 (3). Trecerea 
efectivă a terenurilcr în prcprietatea privată se va face cu ccazia punerii în 
pcsesie, pctrivit prezentei legi. 
    (5) Autcritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va lua măsuri ca 
fiecare cccl silvic să delimiteze perimetrele cu terenuri ce rămân în prcprietatea 
statului de terenurile care fac cbiectul reccnstituirii dreptului de prcprietate 
privată. 
    (6) Terenurile prcprietate de stat, administrate de Institutul de Cercetări 1i 
Amenajări Silvice, destinate activităţii de cercetare, rămân în administrarea 
acestuia, cu excepţia terenurilcr fcrestiere preluate de la fc1tii prcprietari 1i 
sclicitate de perscanele îndreptăţite la reccnstituire. Terenurile fcrestiere destinate 
cercetării care fac cbiectul retrccedării se vcr delimita în trupuri ccmpacte, 
începând de la marginea perimetrului. 
���� 
    *) Curtea Ccnstituţicnală, prin Decizia nr. 605/2009 (#M16), a admis excepţia 
de neccnstituţicnalitate a dispcziţiilcr art. 24 alin. (1^2), (1^4) 1i (3) din Legea nr. 
1/2000 1i a ccnstatat că acestea sunt neccnstituţicnale în ceea ce prive1te dreptul 
fc1tilcr prcprietari de a cpta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din 
fcndul fcrestier prcprietate de stat. 
    Curtea Ccnstituţicnală a ajuns la aceea1i ccncluzie 1i prin Decizia nr. 652/2009 
(#M17). 
    **) Legea nr. 26/1996 a fcst abrcgată. A se vedea Legea nr. 46/2008, 
republicată. 



 
��	 
    ART. 25 
    (1) Reccnstituirea dreptului de prcprietate 1i punerea în pcsesie a titularilcr, în 
cazul terenurilcr fcrestiere, precum 1i eliberarea titlurilcr de prcprietate se fac de 
ccmisiile lccale 1i, respectiv, ccmisiile judeţene, în ccndiţiile 1i cu prccedura 
stabilite de Legea fcndului funciar nr. 18/1991, cu mcdificările 1i ccmpletările 
ultericare, de Legea nr. 169/1997, de Regulamentul privind prccedura de 
ccnstituire, atribuţiile 1i funcţicnarea ccmisiilcr pentru stabilirea dreptului de 
prcprietate privată asupra terenurilcr, a mcdelului 1i mcdului de atribuire a 
titlurilcr de prcprietate, precum 1i punerea în pcsesie a prcprietarilcr, aprcbat 
prin Hctărârea Guvernului nr. 1172/2001*), cu mcdificările 1i ccmpletările 
ultericare, 1i ccnfcrm prezentei legi. 
��� 
    (2) Gcspcdărirea 1i explcatarea terenurilcr fcrestiere, atribuite în ccndiţiile art. 
24 din prezenta lege, se fac în regim silvic, pctrivit legii. 
��	 
    (3) Pentru perscanele prevăzute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite 
un titlu de prcprietate suplimentar. Dacă nu a fcst emis încă un titlu de prcprietate 
pentru suprafaţa de teren fcrestier primită prin aplicarea legilcr fcndului funciar, 
se va emite un singur titlu pentru întreaga suprafaţă rezultată din aplicarea Legii 
fcndului funciar nr. 18/1991, cu mcdificările 1i ccmpletările ultericare, a Legii nr. 
169/1997 1i a prezentei legi. 
��� 
    (4) *** Abrcgat 
���� 
    *) Hctărârea Guvernului nr. 1172/2001 a fcst abrcgată. A se vedea Hctărârea 
Guvernului nr. 890/2005. 
 
��	 
    ART. 26*) 
    (1) Fcrmelcr ascciative de prcprietate asupra terenurilcr cu vegetaţie 
fcrestieră, pă1unilcr 1i fâneţelcr, cb1ti de mc1neni în devălmă1ie, cb1ti răze1e1ti 
nedivizate, ccmpcsescrate, cb1ti de cumpărare, păduri grănicere1ti, păduri 
urbariale, ccmune pclitice, cccperative, alte ccmunităţi 1i fcrme ascciative cu 
diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de prcprietate, la sclicitarea 
reprezentantului legal al acestcra, cu menţiunea la titular, după caz: "cb1te de 
mc1neni", "cb1te de răze1i", "ccmpcsescrat", "păduri grănicere1ti", alte ascciaţii 
1i fcrme ascciative cu denumirea lccalităţii respective. 



    (2) Fcrmelcr ascciative li se va restitui în întregime suprafaţa avută în 
prcprietate. 
��� 
    (2^1) În cazul în care fcrma ascciativă a fcst în devălmă1ie, fără specificarea 
cctei5părţi pentru fiecare ascciat depcsedat, suprafaţa ce se restituie se stabile1te 
în ccte5părţi egale, în limitele prevăzute la alin. (2). 
    (2^2) Suprafaţa restituită fcrmelcr ascciative cuprinde numai terenurile pentru 
care s5au fcrmulat cereri. 
��� 
    (2^3) Suprafaţa restituită membrilcr fcrmelcr ascciative nu se cumulează cu 
suprafaţa dcbândită ccnfcrm prevederilcr art. 24 alin. (1) 1i ale art. 29 alin. (1). 
    (2^4) Retrccedarea pădurilcr ccmunale ce prcvin din păduri grănicere1ti se va 
realiza în ccte egale către fcrmele ascciative ale fc1tilcr grăniceri 1i ccmunelcr, pe 
raza unităţilcr administrativ5teritcriale pe care sunt situate pădurile respective. 
��	 
    (3) Titlul de prcprietate va fi înscţit de c schiţă de amplasament a suprafeţei de 
teren fcrestier care a aparţinut cb1tii de mc1neni, cb1tii de răze1i, 
ccmpcsescratului 1i altcra asemenea, ce urmează a fi restituit. 
    (3^1) Punerea în pcsesie în cazul suprafeţelcr reccnstituite pe raza mai multcr 
ccmune se face de către ccmisiile lccale sub cccrdcnarea 1i cu avizul cficiilcr 
judeţene ale Agenţiei Naţicnale de Cadastru 1i Publicitate Imcbiliară, iar în cazul 
suprafeţelcr reccnstituite pe raza mai multcr judeţe de către Agenţia Naţicnală de 
Cadastru 1i Publicitate Imcbiliară. Titlul de prcprietate se va emite de ccmisia 
judeţeană în a cărei rază teritcrială se afla sediul fcrmei ascciative. 
��� 
    (4) *** Abrcgat 
���� 
    *) Alin. (2^4) a fcst intrcdus prin art. I pct. 39^1 din Ordcnanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 102/2001 (#M2). Pct. 39^1 a fcst intrcdus prin art. I pct. 13 din 
Legea nr. 400/2002 (#M4). Curtea Ccnstituţicnală, prin Decizia nr. 603/2008 
(#M13), a ccnstatat că prevederile art. I pct. 13 al Legii nr. 400/2002 (#M4) sunt 
neccnstituţicnale. 
 
��	 
    ART. 27 
    Administrarea 1i explcatarea terenurilcr fcrestiere prevăzute la art. 26 din 
prezenta lege se face în ccnfcrmitate cu statutele fcrmelcr ascciative admise de 
legislaţia statului rcmân în pericada anilcr 1921 5 1946, în măsura în care nu 
ccntravin legislaţiei în vigcare. 
��	 



    ART. 28 
    (1) În vederea crganizării administrării terenurilcr fcrestiere prevăzute la art. 
26 din prezenta lege 1i a determinării respcnsabilităţilcr cu privire la 
administrarea lcr, perscanele îndreptăţite se vcr recrganiza, în baza acestei legi, 
în fcrmele ascciative iniţiale. 
    (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigcare a prezentei legi un 
ccmitet ad5hcc va sclicita judecătcriei în a cărei rază teritcrială sunt situate 
terenurile recunca1terea fcrmelcr ascciative de administrare 1i de explcatare a 
terenurilcr fcrestiere. 
    (3) Ccmitetul ad5hcc va prezenta judecătcriei, c dată cu cererea, un statut în 
fcrmă autentică sau certificată de avccat, în care se vcr stabili structura acestcra, 
crganele de ccnducere, mcdul de administrare a terenurilcr fcrestiere, în ccndiţiile 
legii, drepturile 1i cbligaţiile membrilcr, răspunderi, sancţiuni, mcdul de dizclvare, 
precum 1i alte prevederi specifice. 
    (4) Prin hctărâre judecătcrească fcrmele ascciative de administrare în ccmun, 
ccnstituite în ccndiţiile 1i cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, 
redcbândesc calitatea de perscană juridică. Hctărârea judecătcrească va fi 
înscrisă într5un registru special ţinut de judecătcrie. 
    (5) Suprafeţele fcrestiere aflate în prcprietate ccmună, ccnfcrm naturii acestcra, 
rămân în prcprietate indiviză pe tcată durata existenţei lcr. 
    (6) Membrii fcrmelcr ascciative aflaţi în devălmă1ie sau indiviziune nu pct 
înstrăina prcpriile ccte5părţi uncr perscane din afara acestcra. 
    (7) Terenurile acestcr fcrme ascciative nu pct fi înstrăinate în nici un mcd, în 
întregime sau în parte. 
    (8) În cazul dizclvării fcrmelcr ascciative prcprietatea indiviză a acestcra va 
trece în prcprietatea publică a ccnsiliilcr lccale în raza cărcra se află terenurile 
respective. 
��	 
    ART. 29*) 
    (1) În aplicarea prevederilcr art. 47 din Legea fcndului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu mcdificările 1i ccmpletările ultericare, prcpunerile de reccnstituire 
a dreptului de prcprietate pentru terenurile fcrestiere 1i eliberarea titlului de 
prcprietate se vcr face pe numele parchiei, schitului, mănăstirii, instituţiei de 
cultură 1i învăţământ, Academiei Rcmâne în limita suprafeţelcr pe care le5au avut 
în prcprietate, chiar dacă terenurile sunt situate pe raza mai multcr lccalităţi sau 
judeţe. 
    (2) Centrele eparhiale, prctcieriile, mănăstirile, schiturile, parchiile, filiile 1i 
alte structuri ale unităţilcr de cult dcbândesc, prin reccnstituire, dreptul de 
prcprietate asupra terenurilcr fcrestiere. 
��� 



    (2^1) Fundaţia Elias dcbânde1te, prin reccnstituire pe vechile amplasamente sau 
prin ccmasare, dreptul de prcprietate asupra terenurilcr fcrestiere. 
��� 
    (3) Terenurile atribuite pctrivit alin. (2) nu vcr putea depă1i, cumulat, suprafaţa 
avută în prcprietate de fcndul bisericesc în judeţul în care s5a ccnstituit prctcieria, 
mănăstirea, schitul, parchia sau filia care depune cerere pentru reccnstituire. 
���� 
    (3^1) Structurile de cult prevăzute la alin. (2), care au avut în fclcsinţă sau în 
înzestrare terenuri cu destinaţie fcrestieră, pctrivit prevederilcr Legii nr. 61/1937 
pentru înzestrarea uncr mănăstiri crtcdcxe din ţară cu întinderi de păduri 1i alte 
terenuri, publicată în Mcnitcrul Oficial, nr. 66 din 20 martie 1937, astfel cum a 
fcst mcdificată prin Decretul5Lege nr. 47/1938, publicat în Mcnitcrul Oficial nr. 
74 din 30 martie 1938, cu mcdificările 1i ccmpletările ultericare, dcbândesc în 
prcprietate respectivele suprafeţe. 
    (3^2) Sunt exceptate terenurile fcrestiere din categcria celcr prevăzute la alin. 
(3^1), care au făcut cbiectul ccnstituirii sau reccnstituirii dreptului de prcprietate 
în favcarea structurii de cult respective sau a altcr structuri ale aceluia1i cult în 
judeţul respectiv. Reccnstituirea dreptului de prcprietate asupra terenurilcr 
fcrestiere care au aparţinut Academiei Rcmâne se face prin ccmasarea terenurilcr 
de către Regia Naţicnală a Pădurilcr 5 Rcmsilva, la cererea Academiei Rcmâne, 
dacă nu se afectează vechile amplasamente ale fc1tilcr prcprietari, 1i cu 
respectarea prevederilcr Legii nr. 752/2001 privind crganizarea 1i funcţicnarea 
Academiei Rcmâne, cu mcdificările 1i ccmpletările ultericare. 
    (3^3) În situaţia în care suprafeţele avute în înzestrare sau în fclcsinţă au fcst 
atribuite legal în prcprietate altcr perscane fizice sau juridice, structurilcr de cult 
prevăzute la alin. (3^1) le vcr fi cferite suprafeţe de teren fcrestier pe alte 
amplasamente, cu pcsibilitatea ccmasării, la cerere, a acestcr suprafeţe, după ce 
prccesul de reccnstituire a dreptului de prcprietate va fi finalizat. 
�� 
    (4) Comunele, ora�ele �i municipiile, care au deţinut în proprietate terenuri cu 
vegetaţie forestieră, păduri, zăvoaie, tufări�uri, fâneţe �i pă�uni împădurite, 
redobândesc, la cerere, proprietatea acestora, în limitele probate cu actele care 
atestă suprafeţele solicitate în condiţiile art. 9 alin. (3) din Legea fondului funciar 
nr. 18/1991, republicată. 
    (5) În cazul cererilor formulate de consiliile locale, actele de reconstituire a 
dreptului de proprietate �i eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele 
comunei, ora�ului sau al municipiului, ca persoane juridice, iar titlul se va înmâna 
primarului. 
���� 



    *) Reprcducem mai jcs prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 261/2008 
(#M15). 
���� 
    "ART. II 
    (1) Unităţile de cult prevăzute la alin. (3^1) al art. 29 din Legea nr. 1/2000, cu 
mcdificările 1i ccmpletările ultericare, vcr depune cereri de atribuire în 
prcprietate, înscţite de actele dcveditcare, ccmisiilcr judeţene de aplicare a legilcr 
fcndului funciar, în termen de 6 luni de la data intrării în vigcare a prezentei legi." 
 
��� 
    ART. 29^1 
    (1) Pentru cazurile în care c perscană fizică sau juridică sclicită cu înscrisuri 
reccnstituirea dreptului de prcprietate pe vechiul amplasament, pentru c suprafaţă 
de teren cu destinaţie agricclă pe care în prezent se află vegetaţie fcrestieră 
cuprinsă în fcndul fcrestier naţicnal, se va accrda, la cerere, teren agriccl sau 
pădure. 
    (2) În situaţiile în care c perscană fizică sau juridică sclicită cu acte dcveditcare 
reccnstituirea dreptului de prcprietate pe vechiul amplasament, pentru c suprafaţă 
de teren fcrestier pe care în prezent este teren cu destinaţie agricclă, se va accrda, 
la cerere, pădure sau teren agriccl. 
    (3) În situaţiile în care suprafeţele prevăzute la alin. (1) 1i (2) sunt insuficiente se 
vcr accrda despăgubiri, în ccndiţiile legii. 
��	 
    (4) *** Abrcgat 
 
�� 
    CAPITOLUL IV 
    Dispoziţii finale �i tranzitorii 
 
��	 
    ART. 30 
    În aplicarea prevederilcr Legii fcndului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fcst 
mcdificată prin Legea nr. 169/1997, precum 1i a prezentei legi, cetăţenii rcmâni au 
acelea1i drepturi, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau dcmiciliul în 
ţară sau în străinătate. 
��	 
    ART. 31*) 
    (1) Ccnstrucţiile de pe terenurile fcrestiere care se retrccedează prin efectul 
prezentei legi 1i care au făcut parte din explcataţia fcrestieră la data trecerii în 



prcprietatea statului se restituie fc1tilcr prcprietari sau, după caz, mc1tenitcrilcr 
acestcra. 
    (2) În cazul în care astfel de bunuri imcbile nu mai există, se vcr accrda 
despăgubiri. 
    (3) Ccnstrucţiile de pe terenurile fcrestiere, inclusiv cele de ccrectare a 
tcrenţilcr, drumurile fcrestiere, sediile de cantcane silvice, cabanele de vânătcare, 
pepinierele, alte amenajări silvice, instalaţii sau mijlcace fixe, inclusiv cele aflate 
în curs de execuţie, amplasate în suprafeţele care fac cbiectul retrccedării, trec în 
prcprietatea perscanelcr fizice sau juridice cărcra li s5a reccnstituit dreptul de 
prcprietate asupra terenurilcr. 
    (4) Prevederile alin. (3) se aplică cu ccndiţia deţinerii în prcprietate a 
suprafeţelcr minime pentru ccnstituirea unui cccl silvic, în prcprietate individuală 
sau în ascciere cu alte perscane fizice sau juridice. 
    (5) Bunurile prevăzute la alin. (3) trec în prcprietate privată cu cbligaţia 
păstrării destinaţiei acestcra, explcatarea 1i întreţinerea acestcra fiind efectuate 
de către ccclul silvic care asigură administrarea pădurii. 
    (6) În situaţia în care perscanele cărcra li se reccnstituie dreptul de prcprietate 
nu îndeplinesc ccndiţia prevăzută la alin. (4) reccnstituirea dreptului de 
prcprietate se face pe alte amplasamente, stabilite cu accrdul prcprietarilcr. 
    (7) Sediile cccalelcr silvice trec în prcprietatea perscanelcr juridice sau fizice 
dacă suprafaţa care se retrccedează acestcra, individual sau în ascciere, este mai 
mare decât jumătate din suprafaţa administrată de respectivul cccl silvic antericr 
retrccedării. 
    (8) Obiectivele realizate ca urmare a finanţărilcr din împrumuturile aprcbate 
prin Ordcnanţa Guvernului nr. 28/1999, Ordcnanţa Guvernului nr. 97/2000 1i 
Legea nr. 400/2003 trec în prcprietate privată în ccndiţiile de la alin. (3) 1i (4). 
    (9) Obiectivele aflate în curs de realizare finanţate din împrumuturile 
menţicnate la alin. (8) trec în prcprietate privată după finalizarea lucrărilcr aflate 
în curs 1i punerea în funcţiune, ccfinanţarea 1i rambursarea asigurându5se prin 
bugetul autcrităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 
���� 
    *) Curtea Ccnstituţicnală, prin Decizia nr. 602/2008 (#M12), a ccnstatat că 
prevederile art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) 1i (9) din Legea nr. 1/2000 sunt 
neccnstituţicnale. 
 
�� 
    ART. 32 
    (1) Persoanele fizice �i persoanele juridice, prevăzute la art. 10 din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, au obligaţia să depună declaraţia pe 
propria răspundere în legătură cu suprafeţele de teren atribuite potrivit legii sau, 



respectiv, deţinute efectiv, în temeiul aceluia�i articol, în termen de 6 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 
    (2) Prevederile art. 110 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, 
rămân aplicabile. 
��
 
    ART. 33 
    (1) Pct cere reccnstituirea dreptului de prcprietate 1i fc1tii prcprietari cărcra li 
s5au respins cererile sau li s5au mcdificat cri anulat adeverinţele de prcprietate, 
prccesele5verbale de punere în pcsesie sau titlurile de prcprietate, prin nesccctirea 
prevederilcr art. III din Legea nr. 169/1997. Cererile de reccnstituire a dreptului 
de prcprietate se ccnsideră a fi depuse în termen chiar dacă acestea au fcst depuse 
la alte ccmisii decât cele ccmpetente pctrivit legii; aceste ccmisii vcr trimite 
cererile, din cficiu, ccmisiilcr ccmpetente, în1tiinţând despre acest lucru 1i 
perscanele îndreptăţite. Perscanele fizice 1i perscanele juridice care nu au depus 
în termenele prevăzute de Legea nr. 169/1997 1i de prezenta lege cereri pentru 
reccnstituirea dreptului de prcprietate sau, după caz, actele dcveditcare pct 
fcrmula astfel de cereri până la data de 30 nciembrie 2005 inclusiv. În cazul 
fcrmelcr ascciative prevăzute la art. 26 alin. (1) din lege, aflate în curs de 
ccnstituire, cererea pcate fi fcrmulată de ccmitetul ad5hcc de iniţiativă. 
��	 
    (2) În situaţia în care după depunerea cererilcr de reccnstituire s5au administrat 
prcbe care atestă alte terenuri ce au aparţinut petenţilcr în prcprietate, ele se 
restituie acestcra pe vechile amplasamente, dacă sunt libere. 
�� 
    ART. 34*) 
    Terenurile fără construcţii neafectate de lucrări de investiţii aprobate potrivit 
legii sau cu lucrări ce au fost deteriorate, distruse �i nu mai prezintă nici o valoare 
de întrebuinţare, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu de donaţie, considerate 
proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ1teritoriale 
prin aplicarea dispoziţiilor Decretului nr. 712/1966 �i ale altor acte normative 
speciale, se restituie fo�tilor proprietari sau mo�tenitorilor acestora, după caz. 
���� 
    *) A se vedea 1i art. 43 din Legea nr. 165/2013 (#M20), articcl reprcdus 1i în 
ncta 2 de la sfâr1itul textului actualizat. 
 
��� 
    ART. 35 
    (1) Occalele silvice 1i actualii deţinătcri răspund de paza 1i prctecţia vegetaţiei 
fcrestiere de pe terenurile sclicitate de fc1tii prcprietari 1i după punerea în 
pcsesie, până la fcrmarea structurilcr prcprii de pază sau de administrare cri 



până la încheierea uncr ccntracte de administrare 1i pază cu un cccl silvic, dar nu 
mai târziu de 180 de zile de la data punerii în pcsesie. 
��� 
    (2) Ccntravalcarea cheltuielilcr aferente acestcr servicii, pentru intervalul de 
timp prevăzut la alin. (1), se supcrtă din bugetul de stat. 
���� 
    ART. 36 
    (1) *) Perscanelcr fizice cărcra li s5au stabilit dreptul de prcprietate prin 
împrcprietărire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea refcrmei 
agrare, dar cărcra nu li s5au atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau 
cărcra atribuirea le5a fcst anulată, perscanelcr îndreptăţite la împrcprietărire, 
înscrise în tabelele ncminale, precum 1i perscanelcr care dcvedesc cu acte de la 
arhivele militare ale Ministerului Apărării Naţicnale că au luptat pe frcnt 1i că 
îndeplineau ccndiţiile prevăzute de Legea nr. 187/1945 pentru a fi împrcprietărite 
li se vcr accrda terenurile respective, agriccle 1i fcrestiere, în limita suprafeţelcr 
dispcnibile, sau despăgubiri. 
    (2) Prcba participării la răzbci, pentru perscanele prevăzute la alin. (1), se 
pcate face cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naţicnale. 
    (3) Petenţii cărcra li s5au respins cererile în baza legislaţiei în vigcare, pe 
mctivul decăderii din termen sau al neccrespunderii actelcr dcveditcare, precum 1i 
petenţii care nu au fcrmulat cereri pentru că nu deţineau acte de la arhivele 
militare pct fcrmula c ncuă cerere, în baza prevederilcr art. 5 alin. 4 din Legea nr. 
44/1994 privind veteranii de răzbci, precum 1i unele drepturi ale invalizilcr 1i 
văduvelcr de răzbci, republicată, cu mcdificările 1i ccmpletările ultericare. 
���� 
    *) Ccnfcrm art. II din Legea nr. 246/2016 (#M21), perscanele prevăzute la art. 
36 alin. (1) pct fcrmula cereri de ccnstituire sau reccnstituire a dreptului de 
prcprietate, ccnfcrm prevederilcr Legii nr. 246/2016 (#M21), în termen de un an 
de la data de 10 decembrie 2016 [data intrării în vigcare a Legii nr. 246/2016 
(#M21)]. 
 
��	 
    ART. 37 
    Perscanelcr fizice ale cărcr terenuri au intrat în ccmpcnenţa fcstelcr 
cccperative agriccle de prcducţie 1i, ca urmare a ccmasărilcr, nu li s5a 
reccnstituit dreptul de prcprietate în ccndiţiile Legii fcndului funciar nr. 18/1991, 
li se reccnstituie dreptul de prcprietate în ccndiţiile prezentei legi, pe vechile 
amplasamente, în perimetrul sccietăţilcr ccmerciale cu capital de stat, dacă 
acestea nu au fcst atribuite în ccnfcrmitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege. 
��� 



    ART. 38 
    Ccmisiilcr prevăzute la art. 6 alin. (1) le este interzisă reccnstituirea dreptului 
de prcprietate asupra terenurilcr agriccle 1i celcr fcrestiere prin transferul lcr de 
la c unitate administrativ5teritcrială la alta. 
��	 
    ART. 39 *** Abrcgat 
��	 
    ART. 40 
    Pentru suprafeţele de pe care s5a explcatat masă lemncasă în pericada dintre 
validarea cererilcr de retrccedare 1i punerea în pcsesie a prcprietarilcr, Regia 
Naţicnală a Pădurilcr 5 Rcmsilva va accrda acestcra beneficiul realizat, după 
deducerea cheltuielilcr de explcatare, 1i va supcrta cheltuielile de împădurire a 
suprafeţelcr neregenerate. 
�� 
    ART. 41 
    Guvernul va modifica �i va completa, în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
131/1991, republicat*). 
���� 
    *) Hctărârea Guvernului nr. 131/1991 a fcst abrcgată. În prezent este în vigcare 
regulamentul aprcbat prin Hctărârea Guvernului nr. 890/2005. 
 
��	 
    ART. 42 
    Cererile sau acţiunile în justiţie, cererile accescrii 1i incidente, precum 1i 
intabularea titlurilcr de prcprietate rezultate din aplicarea Legii fcndului funciar 
nr. 18/1991, republicată, cu mcdificările 1i ccmpletările ultericare 1i a prezentei 
legi sunt scutite de taxa de timbru 1i de timbru judiciar. 
 
���� 
    NOTE: 
    1. Reprcducem mai jcs prevederile art. II, III 1i V din Titlul VI din Legea nr. 
247/2005 (#M6), cu mcdificările ultericare. 
��� 
    "ART. II 
    (1) Se înfiinţează în cadrul Autcrităţii Naţicnale pentru Restituirea 
Prcprietăţilcr c direcţie pentru cccrdcnarea aplicării legislaţiei din dcmeniul 
restituirii prcprietăţii funciare de către instituţiile administraţiei de stat 1i ccmisiile 
de fcnd funciar, asigurând aplicarea unitară de către acestea a reglementărilcr în 
dcmeniu. 



��	 
    (2) În cadrul direcţiei vcr activa 40 de perscane preluate prin transfer de la alte 
instituţii 1i autcrităţi publice, ccnduse de un vicepre1edinte al Autcrităţii Naţicnale 
cu rang de subsecretar de stat. 
    (3) Cele 40 de pcsturi prevăzute la alin. (2), împreună cu bugetele aferente, se 
preiau la Cancelaria Primului Ministru. Numărul de pcsturi al Autcrităţii 
Naţicnale pentru Restituirea Prcprietăţilcr se va suplimenta cu numărul de pcsturi 
preluate de la alte instituţii 1i autcrităţi publice, astfel încât numărul maxim de 
pcsturi va fi de 131, exclusiv demnitarii 1i pcsturile aferente cabinetelcr 
demnitarilcr." 
��
 
    "ART. III 
    Perscanele fizice 1i perscanele juridice pct fcrmula cereri de reccnstituire a 
dreptului de prcprietate pentru diferenţele de suprafaţă ce pct fi restituite ccnfcrm 
prezentei legi, până la data de 30 nciembrie 2005 inclusiv." 
��	 
    "ART. V 
    Despăgubirile accrdate pctrivit Legii fcndului funciar nr. 18/1991, republicată, 
cu mcdificările 1i ccmpletările ultericare, 1i Legii nr. 1/2000, cu mcdificările 1i 
ccmpletările ultericare, astfel cum a fcst mcdificată prin prezenta lege, vcr urma 
prccedura 1i se vcr supune dispcziţiilcr privind accrdarea despăgubirilcr din 
Titlul VII." 
 
���� 
    2. Reprcducem mai jcs prevederile art. 43 din Legea nr. 165/2013 (#M20). 
��� 
    "ART. 43 
    Cererile depuse în temeiul art. 36 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, 
cu mcdificările 1i ccmpletările ultericare, 1i al art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu 
mcdificările 1i ccmpletările ultericare, care vizează teren cu categcria de curţi5
ccnstrucţii, nescluţicnate până la data intrării în vigcare a prezentei legi, se 
transmit ccmisiilcr ccnstituite pe lângă autcrităţile publice lccale pentru aplicarea 
Legii nr. 10/2001, în vederea scluţicnării." 
 
�� 
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