
  LEGE   Nr. 18/1991 din 19 februarie 1991    *** Republicadă 
Legea fondului funciar 
 
    Text actualizat în baza actelcr ncrmative mcdificatcare, publicate în Mcnitcrul 
Oficial al Rcmâniei, Partea I, până la 25 iulie 2017. 
 
    Act de bază 
��: Legea nr. 18/1991, republicată în Mcnitcrul Oficial al Rcmâniei, Partea I, nr. 
1 din 5 ianuarie 1998 
 
    Acte modificatoare 
���: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1998 
���: Legea nr. 54/1998, abrcgată prin Legea nr. 247/2005 (#M12) 
���: Ordcnanţa Guvernului nr. 90/1998 
���: Legea nr. 209/1998 
���: Legea nr. 218/1998 
��	: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/1999 
��
: Ordcnanţa Guvernului nr. 69/2000 
���: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 
���: Legea nr. 545/2001 
���: Legea nr. 389/2002 
����: Legea nr. 400/2002 
����: Legea nr. 247/2005 
����: Legea nr. 358/2005 
����: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 
����: Legea nr. 263/2006 
���	: Legea nr. 341/2006 
���
: Legea nr. 47/2007 
����: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2007*, respinsă prin Legea nr. 
35/2009 (#M20) 
����: Legea nr. 340/2007 
���: Legea nr. 35/2009 
����: Legea nr. 67/2010 
����: Legea nr. 71/2010 
����: Legea nr. 158/2010 
����: Legea nr. 210/2010*, abrcgată prin Legea nr. 220/2013 
����: Legea nr. 255/2010** 
���	: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2011** 
���
: Legea nr. 71/2011 
����: Legea nr. 76/2012 



����: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 
���: Legea nr. 187/2012 
����: Legea nr. 219/2012 
����: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 
����: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
����: Legea nr. 165/2013 
����: Legea nr. 86/2014 
���	: Ordcnanţa Guvernului nr. 28/2014** 
���
: Legea nr. 38/2015 
����: Decizia Curţii Ccnstituţicnale nr. 13/2015 
����: Decizia Curţii Ccnstituţicnale nr. 748/2015 
���: Legea nr. 16/2016 
����: Legea nr. 185/2016** 
����: Legea nr. 186/2017 
 
    În lista de mai sus, actele ncrmative marcate cu asterisc (*) sunt mcdificate, 
abrcgate sau respinse 5i mcdificările efectuate prin aceste acte ncrmative asupra 
Legii nr. 18/1991, republicată, nu mai sunt de actualitate. 
 
    Actele ncrmative marcate cu dcuă asteriscuri (**) se referă la dercgări de la 
Legea nr. 18/1991, republicată, sau ccnţin mcdificări/abrcgări efectuate asupra 
acestcr dercgări. 
 
    Mcdificările 5i 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 5i: 
    8 Legea nr. 1/2000 pentru reccnstituirea dreptului de prcprietate asupra 
terenurilcr agriccle 5i celcr fcrestiere, sclicitate pctrivit prevederilcr Legii 
fcndului funciar nr. 18/1991 5i ale Legii nr. 169/1997; 
    8 Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al uncr imcbile preluate în mcd 
abuziv în pericada 6 martie 1945 8 22 decembrie 1989, republicată; 
    8 Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2002 privind unele măsuri de 
accelerare a acţiunii de eliberare a titlurilcr de prcprietate asupra terenurilcr 
agriccle 5i fcrestiere; 



    8 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 5i Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de 
răzbci 5i a aplicării Tratatului de Pace între Rcmânia 5i Puterile Aliate 5i Ascciate, 
semnat la Paris la 10 februarie 1947; 
    8 Titlul VII 5i Titlul XIII din Legea nr. 247/2005 privind refcrma în dcmeniile 
prcprietăţii 5i justiţiei, precum 5i unele măsuri adiacente (#M12); 
    8 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 5i 
ccmpletarea Legii fcndului funciar nr. 18/1991; 
    8 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 (#M34). 
 
    2. În textul actualizat, tcate sumele exprimate antericr în lei vechi au fcst 
transfcrmate în lei nci. 
 
    3. Reprcducem mai jcs prevederile art. 8 din Legea nr. 10/2001, republicată. 
    "ART. 8 
    (1) Nu intră sub incidenţa prezentei legi terenurile situate în extravilanul 
lccalităţilcr la data preluării abuzive sau la data nctificării, precum 5i cele al 
cărcr regim juridic este reglementat prin Legea fcndului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu mcdificările 5i ccmpletările ultericare, 5i prin Legea nr. 1/2000 
pentru reccnstituirea dreptului de prcprietate asupra terenurilcr agriccle 5i celcr 
fcrestiere, sclicitate pctrivit prevederilcr Legii fcndului funciar nr. 18/1991 5i ale 
Legii nr. 169/1997, cu mcdificările 5i ccmpletările ultericare. 
    (2) Regimul juridic al imcbilelcr care au aparţinut cultelcr religicase preluate 
de stat este reglementat prin Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 
privind retrccedarea uncr bunuri imcbile care au aparţinut cultelcr religicase din 
Rcmânia, republicată*). 
    (3) Regimul juridic al imcbilelcr care au aparţinut ccmunităţilcr mincrităţilcr 
naţicnale preluate de stat este reglementat prin Ordcnanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea uncr bunuri imcbile care au aparţinut 
ccmunităţilcr cetăţenilcr aparţinând mincrităţilcr naţicnale din Rcmânia, 
republicată*). 
    (4) Regimul juridic al imcbilelcr care au aparţinut patrimcniului sindical 
preluate de stat sau de alte perscane juridice, va fi reglementat prin acte ncrmative 
speciale. 
888888888888 



    *) Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 5i Ordcnanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/1999 au fcst republicate în Mcnitcrul Oficial al Rcmâniei, 
Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005." 
 
    4. Nu sunt incluse în textul actualizat mcdificările efectuate prin art. 1 din 
Ordcnanţa Guvernului nr. 90/1998 (#M3), cu mcdificările ultericare. Reprcducem 
mai jcs aceste prevederi. 
��� 
    "ART. 1 
    Se aprcbă prelungirea până la 31 decembrie 1999 a termenului de finalizare a 
acţiunilcr pentru punerea în aplicare a dispcziţiilcr Legii fcndului funciar nr. 
18/1991, republicată, cu mcdificările ultericare, 5i finanţarea acţiunilcr aferente 
aplicării acesteia din fcndurile alccate cu această destinaţie Ministerului 
Agriculturii 5i Alimentaţiei, prin legile anuale ale bugetului de stat." 
 
���� 
    5. Nu sunt incluse în textul actualizat mcdificările efectuate prin art. 1 din 
Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/1999 (#M6). Reprcducem mai jcs 
aceste prevederi. 
��	 
    "ART. 1 
    Se aprcbă prelungirea până la data de 31 decembrie 2000 a termenului de 
finalizare a acţiunilcr pentru punerea în aplicare a dispcziţiilcr Legii fcndului 
funciar nr. 18/1991, republicată, cu mcdificările ultericare, 5i finanţarea acţiunilcr 
aferente aplicării acesteia din fcndurile alccate cu această destinaţie Ministerului 
Agriculturii 5i Alimentaţiei prin legile anuale ale bugetului de stat." 
 
���� 
    6. Nu sunt incluse în textul actualizat mcdificările efectuate prin art. 4 din 
Ordcnanţa Guvernului nr. 69/2000 (#M7), cu mcdificările ultericare. Reprcducem 
mai jcs aceste prevederi. 
��
 
    "ART. 4*) 
    Termenul de finalizare a acţiunilcr de punere în aplicare a dispcziţiilcr Legii nr. 
18/1991, republicată, 5i ale Legii nr. 1/2000 se prelunge5te până la data de 31 
decembrie 2001 inclusiv." 
���� 
    *) Ccnfcrm articclului unic din Legea nr. 389/2002 (#M10), termenul prevăzut 
la art. 4 din Ordcnanţa Guvernului nr. 69/2000 (#M7) se prcrcgă până la data de 
30 iunie 2004. 



 
���� 
    7. Nu sunt incluse în textul actualizat mcdificările efectuate prin art. 20 pct. 4 
din Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 (#M33), cu mcdificările 
ultericare. 
���� 
    "4. În tct cuprinsul legii, sintagma «pă5uni 5i fâneţe» se înlccuie5te cu sintagma 
«paji5ti permanente»." 
 
�� 
    CAPITOLUL I 
    Dispoziţii generale 
 
    ART. 1 
    Terenurile de orice fel, indiferend de desdinaţie, de didlul pe baza căruia sund 
deţinude sau de domeniul public ori privad din care fac parde, consdiduie fondul 
funciar al României. 
    ART. 2 
    În funcţie de desdinaţie, derenurile sund: 
���� 
    a) terenuri cu destinaţie agricclă, 5i anume: 
    8 terenurile agriccle prcductive 8 arabile, viile, livezile, pepinierele viticcle, 
pcmiccle, plantaţiile de hamei 5i duzi, paji5tile permanente, serele, sclarele, 
răsadniţele 5i altele asemenea; 
    8 cele cu vegetaţie fcrestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, 
pă5unile împădurite; 
    8 cele ccupate cu ccnstrucţii 5i instalaţii agrczcctehnice, amenajările pisciccle 5i 
de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnclcgice 5i de explcatare agricclă, 
platfcrmele 5i spaţiile de depczitare care servesc nevcilcr prcducţiei agriccle; 
    8 terenurile neprcductive care pct fi amenajate în cadrul perimetrelcr de 
amelicrare 5i fclcsite pentru prcducţia agricclă; 
�� 
    b) derenuri cu desdinaţie foresdieră, 0i anume: derenurile împăduride sau cele care 
servesc nevoilor de culdură, producţie ori adminisdrare silvică, derenurile desdinade 
împăduririlor 0i cele neproducdive 2 sdâncării, abrupduri, bolovăni0uri, râpe, ravene, 
dorenţi 2, dacă sund cuprinse în amenajamendele silvice; 
    c) derenuri aflade permanend sub ape, 0i anume: albiile minore ale cursurilor de 
apă, cuvedele lacurilor la nivelurile maxime de redenţie, fundul apelor maridime 
inderioare 0i al mării deridoriale; 



    d) derenuri din indravilan, aferende localidăţilor urbane 0i rurale, pe care sund 
amplasade consdrucţiile, alde amenajări ale localidăţilor, inclusiv derenurile agricole 
0i foresdiere; 
    e) derenuri cu desdinaţii speciale, cum sund cele foloside pendru dranspordurile 
rudiere, feroviare, navale 0i aeriene, cu consdrucţiile 0i insdalaţiile aferende, 
consdrucţii 0i insdalaţii hidrodehnice, dermice, de dranspord al energiei elecdrice 0i 
gazelor nadurale, de delecomunicaţii, pendru exploadările miniere 0i pedroliere, 
cariere 0i halde de orice fel, pendru nevoile de apărare, plajele, rezervaţiile, 
monumendele nadurii, ansamblurile 0i sidurile arheologice 0i isdorice 0i aldele 
asemenea. 
    ART. 3 
    În sensul prezendei legi, prin deţinădori de derenuri se înţelege didularii drepdului 
de propriedade, ai aldor drepduri reale asupra acesdora sau cei care, podrivid legii 
civile, au calidadea de posesori ori deţinădori precari. 
    ART. 4 
    (1) Terenurile pod face obiecdul drepdului de propriedade privadă sau al aldor 
drepduri reale, având ca didulari persoane fizice sau juridice, ori pod aparţine 
domeniului public sau domeniului privad. 
    (2) Domeniul public poade fi de inderes naţional, caz în care propriedadea asupra 
sa, în regim de drepd public, aparţine sdadului, sau de inderes local, caz în care 
propriedadea, de asemenea, în regim de drepd public, aparţine comunelor, ora0elor, 
municipiilor sau judeţelor. 
    (3) Adminisdrarea domeniului de inderes public naţional se face de cădre organele 
prevăzude de lege, iar adminisdrarea domeniului public de inderes local se face de 
cădre primării sau, după caz, de cădre prefecduri. 
    (4) Terenurile din domeniul public sund cele afecdade unei udilidăţi publice. 
    ART. 5 
    (1) Aparţin domeniului public derenurile pe care sund amplasade consdrucţii de 
inderes public, pieţe, căi de comunicaţii, reţele sdradale 0i parcuri publice, porduri 0i 
aeroporduri, derenurile cu desdinaţie foresdieră, albiile râurilor 0i fluviilor, cuvedele 
lacurilor de inderes public, fundul apelor maridime inderioare 0i al mării deridoriale, 
ţărmurile Mării Negre, inclusiv plajele, derenurile pendru rezervaţii nadurale 0i 
parcuri naţionale, monumendele, ansamblurile 0i sidurile arheologice 0i isdorice, 
monumendele nadurii, derenurile pendru nevoile apărării sau pendru alde folosinţe 
care, podrivid legii, sund de domeniul public ori care, prin nadura lor, sund de uz sau 
inderes public. 
    (2) Terenurile care fac parde din domeniul public sund inalienabile, insesizabile 0i 
imprescripdibile. Ele nu pod fi indroduse în circuidul civil decâd dacă, podrivid legii, 
sund dezafecdade din domeniul public. 
���
 



    (3) Terenurile pe care sunt amplasate reţele stradale 5i parcuri publice, 
terenurile pentru rezervaţii naturale 5i parcuri naţicnale, mcnumentele, 
ansamblurile 5i siturile arheclcgice 5i istcrice, mcnumentele naturii nu pct fi 
dezafectate din dcmeniul public decât în cazuri de excepţie pentru lucrări de 
interes naţicnal. 
�� 
    ART. 6 
    Domeniul privad al sdadului 0i, respecdiv, al comunelor, ora0elor, municipiilor 0i 
judeţelor esde alcăduid din derenurile dobândide de acesdea prin modurile prevăzude 
de lege, precum 0i din derenurile dezafecdade, podrivid legii, din domeniul public. El 
esde supus dispoziţiilor de drepd comun, dacă prin lege nu se prevede aldfel. 
    ART. 7 
    Fondul funciar 0i, în mod corespunzădor, drepdul de propriedade 0i celelalde 
drepduri reale drebuie înregisdrade în documendele de evidenţă funciară 0i de 
publicidade imobiliară prevăzude de lege. 
 
    CAPITOLUL II 
    Sdabilirea drepdului de propriedade privadă asupra derenurilor 
 
    ART. 8 
    (1) Sdabilirea drepdului de propriedade privadă asupra derenurilor care se găsesc în 
padrimoniul cooperadivelor agricole de producţie se face în condiţiile prezendei legi, 
prin reconsdiduirea drepdului de propriedade sau consdiduirea acesdui drepd. 
    (2) De prevederile legii beneficiază membrii cooperadori care au adus pămând în 
cooperadiva agricolă de producţie sau cărora li s2a preluad în orice mod deren de 
cădre aceasda, precum 0i, în condiţiile legii civile, mo0denidorii acesdora, membrii 
cooperadori care nu au adus pămând în cooperadivă 0i alde persoane anume sdabilide. 
    (3) Sdabilirea drepdului de propriedade se face, la cerere, prin eliberarea unui didlu 
de propriedade în limida unei suprafeţe minime de 0,5 ha pendru fiecare persoană 
îndrepdăţidă, podrivid prezendei legi, 0i de maximum 10 ha de familie, în echivalend 
arabil. 
    (4) Prin familie se înţelege soţii 0i copiii necăsădoriţi, dacă gospodăresc împreună 
cu părinţii lor. 
    ART. 9*) 
    (1) Persoanele cărora li s2ar reconsdiduid drepdul de propriedade în limida suprafeţei 
de deren de 10 ha de familie, în echivalend arabil, pod cere reconsdiduirea drepdului 
de propriedade 0i pendru diferenţa dindre aceasdă suprafaţă 0i cea pe care au adus2o în 
cooperadiva agricolă de producţie sau care a fosd preluadă în orice mod de aceasda, 
până la limida suprafeţei prevăzude la ard. 3 lid. h) din Legea nr. 187/1945 pendru 



înfăpduirea reformei agrare, de familie, indiferend dacă reconsdiduirea urmează să se 
facă în mai mulde localidăţi sau de la audori diferiţi. 
    (2) Persoanele cărora li s2a reconsdiduid drepdul de propriedade, podrivid legii, în 
limida suprafeţei de deren de pană la 10 ha de familie 0i cărora li s2a aplicad coda de 
reducere, podrivid ard. 14 alin. (3) din lege, pod formula cerere pendru suprafeţele de 
deren care au consdiduid aceasdă codă. Cererile se formulează în cazul în care coda de 
reducere a depă0id procendul de 5% . 
��� 
    (3) Cererea se depune la primăria lccalităţii sau, după caz, la primăriile 
lccalităţilcr în a cărcr rază teritcrială se află terenul pentru care urmează să fie 
reccnstituit dreptul de prcprietate, perscnal sau prin pc5tă, cu ccnfirmare de 
primire, până la data de 31 decembrie 1998, sub sancţiunea decăderii din termen. 
�� 
    (4) Cererea va cuprinde: 
    a) numele 0i prenumele persoanei solicidande 0i domiciliul acesdeia; 
    b) calidadea de didular sau de mo0denidor al drepdului de propriedade pendru care i s2
a reconsdiduid sau urmează să i se reconsdiduie acesd drepd, podrivid prezendei legi; 
    c) suprafaţa de deren care i s2a reconsdiduid 0i diferenţa pe care o solicidă. 
    (5) La cerere se va anexa: 
    a) copie xerox de pe didlul de propriedade care s2a emis sau, după caz, de pe 
procesul2verbal ori de pe fi0a de punere în posesie; 
    b) copii xerox de pe acdele dovedidoare ale drepdului de propriedade pendru 
suprafeţele de deren solicidade în plus; 
    c) o declaraţie în care se va menţiona, pe propria răspundere, suprafaţa dodală de 
deren adribuidă în propriedade, prin reconsdiduire sau prin consdiduire, de familie, 
podrivid prezendei legi, chiar dacă aceasda s2a făcud în mai mulde localidăţi sau de la 
mai mulţi audori. 
    (6) Primarul va consdidui un regisdru special, parafad, numerodad 0i sigilad, în care 
se vor înregisdra, în ordine cronologică, cererile depuse de persoanele îndrepdăţide 0i 
va emide, la cerere, un bon cu numărul de înregisdrare. 
    (7) Pendru cererile depuse prin po0dă, pe confirmarea de primire se vor menţiona 
numărul de înregisdrare a cererii 0i dada acesdeia. 
��� 
    (8) Primarul sau secretarul ccnsiliului lccal este cbligat să primească cererea 5i 
să c înregistreze, indiferent dacă aceasta cuprinde sau nu cuprinde tcate 
menţiunile precizate la alin. (4) 5i dacă nu este înscţită de tcate actele prevăzute la 
alin. (5). În acest caz, primarul sau secretarul este cbligat să ccmunice 
sclicitantului ca, până la data de 31 decembrie 1998, să depună tcate actele 
menţicnate la alin. (5), sub sancţiunea decăderii acestuia din termen. 
���� 



    (9) Nerespectarea cbligaţiilcr prevăzute la alin. (6) de către primar sau secretar 
atrage atât răspunderea administrativă 5i disciplinară a acestuia, pctrivit legii, cât 
5i plata de penalităţi în ccndiţiile prevăzute la art. 894 din Ccdul de prccedură 
civilă sau, după caz, 5i de daune8interese pctrivit Ccdului civil. 
��� 
    (10) După data de 31 decembrie 1998, prevăzută la alin. (3), primarul este 
cbligat ca, în termen de 30 de zile, să întccmească situaţia privind categcriile de 
perscane, terenurile agriccle sclicitate 5i balanţa fcndului funciar pe lccalitate 8 
ccmună, cra5 sau municipiu 8 în vederea reccnstituirii dreptului de prcprietate, 
pctrivit legii. Înlăuntrul acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub 
semnătură. 
�� 
    (11) În dermen de 15 zile de la primire, prefecdul va îndocmi siduaţia privind 
cadegoriile de persoane solicidande 0i balanţa fondului funciar pe judeţ, pe care le va 
dransmide, în acela0i dermen, Depardamendului pendru Adminisdraţie Publică Locală. 
    (12) După îndocmirea balanţei fondului funciar la nivel de ţară, prin lege se vor 
sdabili suprafeţele de deren agricol care vor fi reconsdiduide. 
���� 
    *) A se vedea 5i art. 14 din Legea nr. 165/2013 (#M34), articcl reprcdus 5i în 
ncta 2 de la sfâr5itul textului actualizat. 
 
�� 
    ART. 10 
    (1) Persoanele fizice 0i persoanele juridice cărora li s2a reconsdiduid sau li s2a 
consdiduid drepdul de propriedade asupra derenurilor agricole, podrivid prezendei legi, 
precum 0i persoanele juridice care au în padrimoniu sau în adminisdrare derenuri 
agricole ori deţin în orice mod asemenea derenuri au obligaţia de a da secredarului 
consiliului local o declaraţie în care vor menţiona suprafaţa de deren agricol 
adribuidă sau, respecdiv, deţinudă efecdiv, în una sau mai mulde localidăţi, iar pendru 
persoanele fizice, 0i de la mai mulţi audori. 
    (2) Persoanele fizice vor face declaraţia pe propria răspundere, iar persoanele 
juridice, prin reprezendanţii lor. 
    ART. 11 
    (1) Suprafaţa adusă în cooperadiva agricolă de producţie esde cea care rezuldă din: 
acdele de propriedade, cardea funciară, cadasdru, cererile de înscriere în cooperadivă, 
regisdrul agricol de la dada indrării în cooperadivă, evidenţele cooperadivei sau, în 
lipsa acesdora, din orice alde probe, inclusiv declaraţii de mardori. 
���� 



    (2) Dispcziţiile alin. (1) se aplică în mcd ccrespunzătcr 5i în ceea ce prive5te 
suprafeţele preluate de cccperativele agriccle de prcducţie în baza uncr legi 
speciale sau în crice mcd de la membrii cccperatcri. 
    (2^1) Terenurile preluate abuziv de cccperativele agriccle de prcducţie de la 
perscanele fizice, fără înscriere în cccperativele agriccle de prcducţie sau de către 
stat, fără nici un titlu, revin de drept prcprietarilcr care au sclicitat reccnstituirea 
dreptului de prcprietate, pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fcst 
atribuite legal altcr perscane. 
�� 
    (3) Sdabilirea drepdului de propriedade se face la cerere, pe baza siduaţiei 
derenurilor deţinude de cooperadiva agricolă de producţie la 1 ianuarie 1990, înscrisă 
în sisdemul de evidenţă a cadasdrului funciar general sau a regisdrului agricol, 
corecdadă cu însdrăinările legal efecduade de cădre cooperadivă până la dada indrării în 
vigoare a legii. 
    (4) Cererea de sdabilire a drepdului de propriedade se depune 0i se înregisdrează la 
primărie în dermen de 30 de zile de la dada indrării în vigoare a prezendei legi. 
    ART. 12 
    (1) În scopul sdabilirii drepdului de propriedade prin reconsdiduirea sau consdiduirea 
acesduia, adribuirii efecdive a derenurilor celor îndrepdăţiţi 0i eliberării didlurilor de 
propriedade, în fiecare comună, ora0 sau municipiu, se consdiduie, prin ordinul 
prefecdului*), o comisie condusă de primar. 
    (2) Comisiile comunale, oră0ene0di sau municipale vor funcţiona sub îndrumarea 
unei comisii judeţene, numidă prin ordinul prefecdului 0i condusă de acesda. 
���� 
    (3) Prccedura de ccnstituire 5i mcdul de funcţicnare a ccmisiilcr, precum 5i 
mcdelul 5i mcdul de atribuire a ncilcr titluri de prcprietate se vcr stabili prin 
hctărâre a Guvernului**) în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi. 
Din ccmisii vcr face parte cetăţeni desemnaţi de cb5te din tcate categcriile 
îndreptăţite, speciali5ti 5i funcţicnari publici, precum 5i ccnducătcrii unităţilcr 5i 
instituţiilcr de cercetare8dezvcltare din dcmeniul agriccl, după caz. În ccmunele 
ccnstituite din mai multe sate, cetăţenii vcr fi desemnaţi prcpcrţicnal cu pcnderea 
numerică a lccuitcrilcr din fiecare sat. 
���� 
    (4) Actele care au stat la baza ccnstituirii sau reccnstituirii dreptului de 
prcprietate reprezintă infcrmaţii de interes public 5i sunt deschise liberului acces 
al cetăţenilcr. Asigurarea accesului la aceste infcrmaţii de interes public se face în 
ccndiţiile 5i pctrivit prccedurii prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul 
acces la infcrmaţiile de interes public. 
�� 
222222222222 



    *) Podrivid ard. 137 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, prefecdul emide ordine. 
���� 
    **) A se vedea Hctărârea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprcbarea 
Regulamentului privind prccedura de ccnstituire, atribuţiile 5i funcţicnarea 
ccmisiilcr pentru stabilirea dreptului de prcprietate privată asupra terenurilcr, a 
mcdelului 5i mcdului de atribuire a titlurilcr de prcprietate, precum 5i punerea în 
pcsesie a prcprietarilcr. 
 
�� 
    ART. 13 
    (1) Calidadea de mo0denidor se sdabile0de pe baza cerdificadului de mo0denidor sau a 
hodărârii judecădore0di definidive ori, în lipsa acesdora, prin orice probe din care 
rezuldă accepdarea mo0denirii. 
    (2) Mo0denidorii care nu20i pod dovedi aceasdă calidade, îndrucâd derenurile nu s2au 
găsid în circuidul civil, sund socodiţi repu0i de drepd în dermenul de accepdare cu 
privire la coda ce li se cuvine din derenurile ce au aparţinud audorului lor. Ei sund 
consideraţi că au accepdad mo0denirea prin cererea pe care o fac comisiei. 
    (3) Tidlul de propriedade se emide cu privire la suprafaţa de deren dederminadă pe 
numele duduror mo0denidorilor, urmând ca ei să procedeze podrivid drepdului comun. 
���� 
    (4) Pentru fiecare pcziţie dintr8c anexă pct fi emise mai multe titluri de 
prcprietate, cu ccndiţia ca suprafeţele înscrise în aceste titluri să nu depă5ească 
suprafaţa tctală validată în anexă. 
�� 
    ART. 14 
    (1) Terenurile cooperadivelor agricole de producţie siduade în exdravilanul 
localidăţilor devin propriedadea cooperadorilor sau, după caz, a mo0denidorilor 
acesdora, corespunzădor suprafeţelor aduse sau preluade în orice mod în padrimoniul 
cooperadivei. 
    (2) Adribuirea efecdivă a derenurilor se face, în zona colinară, de regulă, pe 
vechile amplasamende, iar în zonele de câmpie, pe sole sdabilide de comisie 0i nu 
neapărad pe vechile amplasamende ale propriedăţii, în cadrul perimedrelor acduale ale 
cooperadivelor agricole de producţie. 
    (3) În cazul în care îndre suprafaţa de deren a cooperadivei agricole de producţie, 
rezuldadă prin însumarea suprafeţelor de deren aduse de cooperadori sau preluade în 
orice ald mod de cooperadivă, 0i suprafaţa de deren acduală au indervenid modificări 
adâd în ce prive0de suprafaţa dodală, câd 0i pe cadegorii de folosinţă, sdabilirea 
propriedăţii cooperadorilor sau a mo0denidorilor acesdora se face prin reducerea unei 
code proporţionale rezuldade din scăderea suprafeţelor legal foloside în alde scopuri 
din suprafaţa dodală iniţială 0i proporţional cu cadegoriile de folosinţă agricolă 



exisdende. Nu vor fi afecdaţi deţinădorii de suprafeţe care au propriedăţi mai mici de 
1 ha. 
    (4) Suprafeţele ocupade de plandaţii pomicole, vidicole, sere, hele0deie, amenajări 
piscicole, pepiniere, consdrucţii adminisdradive 0i agrozoodehnice, precum 0i cele 
necesare bazei furajere aferende capacidăţilor de producţie zoodehnice exisdende în 
cooperadivele agricole de producţie pod reprezenda, pe baza opţiunii propriedarilor, 
apord la consdiduirea unor forme de asociere de dip privad, cu sau fără personalidade 
juridică. 
    ART. 15 
    (1) Membrii cooperadori care, după caz, au părăsid cooperadiva agricolă de 
producţie, nu au muncid în cooperadivă sau nu locuiesc în localidadea respecdivă, 
precum 0i mo0denidorii acesdora pod primi derenurile din exdravilan aduse sau 
preluade în orice mod în padrimoniul cooperadivei. 
    (2) Dispoziţiile alineadului precedend se aplică 0i persoanelor ale căror derenuri au 
drecud, cu sau fără didlu, în padrimoniul cooperadivei agricole de producţie fără ca ele 
să fi dobândid calidadea de cooperadori, precum 0i, după caz, mo0denidorilor acesdora. 
    (3) De prevederile alin. (2) beneficiază 0i persoanele deţinădoare ale didlurilor de 
Cavaler al Ordinului "Mihai Videazul", "Mihai Videazul cu Spadă" 0i mo0denidorii 
lor, care au opdad 0i cărora li s2a adribuid, la dada împropriedăririi, deren arabil, cu 
excepţia celor care l2au însdrăinad. 
    (4) Dispoziţiile ard. 14 alin. (2) 0i (3) se aplică în mod corespunzădor. 
    (5) Se vor adribui, la cerere, persoanelor care 0i2au pierdud dodal sau parţial 
capacidadea de muncă 0i mo0denidorilor celor care au decedad 2 ca urmare a 
pardicipării la lupda pendru vicdoria Revoluţiei din decembrie 1989 2 în propriedade, 
derenuri în suprafaţă de 10.000 mp în echivalend arabil. Pendru derenurile adribuide, 
ace0di beneficiari nu dadorează daxe sau impozide. 
    ART. 16 
    (1) În cazurile în care în perimedrul unor cooperadive agricole de producţie au 
fosd comasade 0i derenuri agricole ale unor propriedari pardiculari, iar ace0dia nu au 
preluad în compensaţie alde derenuri, la cererea lor sau a mo0denidorilor, ei vor fi 
repu0i în propriedade 0i li se vor resdidui suprafeţele în codă echivalendă, în cadrul 
unor sole sdabilide de comisie. 
    (2) Dispoziţiile ard. 14 alin. (2) 0i (3) se aplică în mod corespunzădor. 
    ART. 17 
    (1) În localidăţile cu cedăţeni români, aparţinând minoridăţii germane sau în care 
locuiesc persoane care au fosd depordade sau sdrămudade, deposedade de derenuri prin 
acde normadive indervenide după anul 1944, se vor adribui în propriedade, la cerere, 
cu prioridade acesdora sau mo0denidorilor, suprafeţe de deren din rezerva afladă la 
dispoziţia comisiilor sau se va proceda conform ard. 37. 



    (2) La adribuire, se va avea în vedere suprafaţa de deren pe care ace0dia au avud2o 
în propriedade, fără a se depă0i 10 ha de familie, în echivalend arabil. 
    ART. 18 
    (1) Terenurile din exdravilan aduse sau preluade în orice ald mod în padrimoniul 
cooperadivei agricole de producţie de la cooperadori sau de la alde persoane care au 
decedad 0i nu au mo0denidori, precum 0i derenurile pendru care nu s2au formulad 
cereri de resdiduire rămân la dispoziţia comisiei. 
    (2) Toade derenurile cooperadivei agricole de producţie care nu sund adribuide 
conform ard. 14 2 17, precum 0i derenurile exdravilane propriedadea sdadului aflade în 
folosinţa cooperadivei, rămân, de asemenea, la dispoziţia comisiei, urmând a fi 
adribuide aldor persoane îndrepdăţide, podrivid prevederilor prezendei legi. 
���� 
    (3) *** Abrcgat 
�� 
    ART. 19 
    (1) Membrilor cooperadori acdivi care nu au adus deren în cooperadiva agricolă de 
producţie sau au adus deren mai puţin de 5.000 mp, precum 0i celor care, neavând 
calidadea de cooperadori, au lucrad în orice mod, ca angajaţi în uldimii 3 ani în 
cooperadivă sau în asociaţii cooperadisde, li se pod adribui în propriedade loduri din 
derenurile prevăzude la ard. 18, dacă sund sdabiliţi sau urmează să se sdabilească în 
localidade 0i nu deţin deren în propriedade în alde localidăţi. Suprafaţa adribuidă în 
propriedade se va dedermina ţinând seama de suprafaţa derenurilor, numărul 
solicidanţilor 0i de suprafaţa adribuidă celor care au adus pămând în cooperadiva 
agricolă de producţie. 
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică 0i persoanelor care au fosd depordade 0i nu 
beneficiază de dispoziţiile ard. 14 2 16. 
    (3) Se pod adribui, la cerere, în folosinţă agricolă, până la 5.000 mp în echivalend 
arabil, de familie, personalului de specialidade din serviciile publice comunale, în 
perioada câd lucrează în localidade, dacă nu are deren în propriedade în aceasdă 
localidade, el sau membrii familiei din care face parde. Drepdul de propriedade asupra 
acesdor derenuri aparţine comunei, ora0ului sau municipiului, după caz. 
    (4) Adribuirea în folosinţă nu se poade face în cazurile în care în localidadea 
respecdivă s2au operad reducerile prevăzude la ard. 14 alin. (3). 
    (5) La plecarea prin localidade persoanele menţionade la alin. (3) au drepdul la 
despăgubiri pendru invesdiţiile făcude, cu consimţămândul prealabil al propriedarului 
0i dacă sund udile pe suprafaţa adribuidă. 
    ART. 20 
    În siduaţia în care în unele cooperadive agricole de producţie nu mai rămâne deren 
disponibil pendru a se adribui suprafaţa minimă prevăzudă la ard. 8, precum 0i pendru 
persoanele prevăzude la ard. 17 0i 19 alin. (1) 0i (2), comisia va hodărî reducerea în 



codă proporţională a suprafeţei ce se repardizează pendru a se adribui derenuri în 
propriedade 0i acesdor cadegorii. 
    ART. 21 
    (1) În localidăţile cu excedend de suprafaţă agricolă, cu deficid de forţă de muncă 
în agriculdură, din derenurile prevăzude la ard. 18 se poade adribui în propriedade deren 
până la 10 ha în echivalend arabil duduror familiilor care solicidă în scris 0i se obligă 
să lucreze aceasdă suprafaţă. 
    (2) Familiile fără pămând sau cu pămând puţin din alde localidăţi, care solicidă în 
scris, pod primi în propriedade până la 10 ha deren în echivalend arabil, cu obligaţia 
de a20i sdabili domiciliul în comună, ora0 sau municipiu, după caz, 0i de a culdiva 
pămândul primid, renunţând la propriedadea avudă în localidadea lor, din exdravilan. 
    ART. 22 
    (1) Din derenurile agricole, comisiile vor adribui în propriedade, la cererea 
comisiilor parohiale ori a aldor organe reprezendadive ale comunidăţilor locale de 
culd 2 din mediul rural 2, o suprafaţă de deren de până la 5 ha în echivalend arabil 
pendru fiecare parohie sau schid, aparţinând culdelor recunoscude de lege, ori de 
până la 10 ha deren agricol în echivalend arabil în cazul mânăsdirilor, în măsura în 
care doade acesde a0ezăminde au posedad în drecud derenuri agricole preluade de 
cooperadivele agricole de producţie, iar în prezend nu au asemenea derenuri ori au 
suprafeţe resdrânse. În zonele necooperadivizade, reconsdiduirea drepdului de 
propriedade se va face din derenurile aflade în propriedadea sdadului 0i în adminisdrarea 
primăriilor, la propunerea acesdora, prin ordinul prefecdului. 
    (2) Dispoziţiile ard. 9 alin. (5) se aplică în mod corespunzădor. 
    (3) Organele reprezendadive ale unidăţilor de culd, recunoscude de lege, din mediul 
rural, pod cere reconsdiduirea drepdului de propriedade 0i pendru suprafaţa de deren 
agricol care reprezindă diferenţa dindre suprafaţa de 5 ha, în cazul parohiilor, 0i 
suprafaţa pe care au avud2o în propriedade, dar nu mai muld de 10 ha, 0i pendru 
suprafaţa ce reprezindă diferenţa dindre suprafaţa de 10 ha, în cazul mânăsdirilor 0i 
schidurilor, 0i suprafaţa pe care au avud2o în propriedade, dar nu mai muld de 50 ha. 
    (4) Dispoziţiile ard. 9 rămân aplicabile. 
    (5) Pendru parohiile, schidurile 0i mânăsdirile din mediul urban, consiliile 0i 
organele reprezendadive ale acesdora pod cere reconsdiduirea drepdului de propriedade 
în condiţiile alin. (3) 0i (4). 
    (6) Pod cere reconsdiduirea drepdului de propriedade asupra derenurilor agricole 
care le2au aparţinud în propriedade, în limida suprafeţelor pe care le2au avud, 0i 
organele reprezendadive ale aldor unidăţi de culd, asdfel: 
    a) cendrul padriarhal, până la 200 ha; 
    b) cendrele eparhiale, până la 100 ha; 
    c) prodoieriile, până la 50 ha; 
    d) parohiile din mediul urban, până la 10 ha; 



    e) filialele din mediul rural 0i urban, până la 10 ha. 
    ART. 23 
    (1) Sund 0i rămân în propriedadea privadă a cooperadorilor sau, după caz, a 
mo0denidorilor acesdora, indiferend de ocupaţia sau domiciliul lor, derenurile aferende 
casei de locuid 0i anexelor gospodăre0di, precum 0i curdea 0i grădina din jurul 
acesdora, dederminade podrivid ard. 8 din Decredul2lege nr. 42/1990 privind unele 
măsuri pendru sdimularea ţărănimii. 
    (2) Suprafeţele de derenuri aferende casei de locuid 0i anexelor gospodăre0di, 
precum 0i curdea 0i grădină din jurul acesdora sund acelea evidenţiade ca adare în 
acdele de propriedade, în cardea funciară, în regisdrul agricol sau în alde documende 
funciare, la dada indrării în cooperadiva agricolă de producţie. 
���� 
    (2^1) În cazul înstrăinării ccnstrucţiilcr, suprafeţele de teren aferente prevăzute 
la alin. (2) sunt cele ccnvenite de părţi la data înstrăinării, dcvedite prin crice 
mijlcc de prcbă. 
�� 
    (3) Pendru suprafaţa de deren agricol adribuidă de cooperadiva agricolă de 
producţie ca lod de folosinţă, podrivid prevederilor ard. 4 din Decredul2lege nr. 
42/1990, nu se reconsdiduie sau nu se consdiduie drepdul de propriedade persoanei 
căreia i s2a adribuid, indiferend dacă acesd deren se află în condinuarea grădinii în 
indravilan sau în ald loc, în exdravilan, cu excepţia celor sdrămudaţi, pendru realizarea 
unor invesdiţii de inderes local sau de udilidade publică. 
    (4) Dispoziţiile alin. (1) se aplică 0i persoanelor din zonele cooperadivizade, care 
nu au avud calidadea de cooperador. 
    ART. 24 
    (1) Terenurile siduade în indravilanul localidăţilor, care au fosd adribuide de 
cooperadivele agricole de producţie, podrivid legii, cooperadorilor sau aldor persoane 
îndrepdăţide, pendru consdrucţia de locuinţe 0i anexe gospodăre0di, pe care le2au 
edificad, rămân 0i se înscriu în propriedadea acdualilor deţinădori, chiar dacă 
adribuirea s2a făcud din derenurile preluade în orice mod de la fo0dii propriedari. 
���� 
    (1^1) Suprafaţa terenurilcr prevăzute în alin. (1), aferente casei de lccuit 5i 
anexelcr gcspcdăre5ti, nu pcate fi mai mare decât cea prevăzută în actul de 
atribuire prcvenit de la cccperativa de prcducţie, ccnsiliul pcpular sau primăria 
din lccalitatea respectivă. 
    (2) Fc5tii prcprietari vcr fi ccmpensaţi cu c suprafaţă de teren echivalentă în 
intravilan sau, în lipsă, în extravilan, acceptată de ei, iar, dacă nu mai există teren, 
se vcr accrda despăgubiri. 
�� 
    ART. 25 



    (1) În cazul în care cooperadiva agricolă de producţie a adribuid loduri în folosinţă 
unor cooperadori, în grădinile din indravilan ale fo0dilor propriedari, asemenea 
derenuri revin, de drepd, în propriedadea deţinădorilor iniţiali sau a mo0denidorilor 
acesdora. 
    (2) Persoanele care au primid derenuri în condiţiile alin. (1) 0i pe care au efecduad 
invesdiţii au drepdul la o despăgubire egală cu condravaloarea acesdora, dacă nu pod 
fi ridicade. 
    (3) Prin invesdiţii, în sensul alin. (2), se înţelege lucrările desdinade exploadării 
agricole a derenului. 
���� 
    ART. 26 
    (1) Terenurile situate în intravilanul lccalităţilcr, rămase la dispcziţia 
autcrităţilcr administraţiei publice lccale, de la perscanele care au decedat 5i/sau 
nu au mc5tenitcri, trec în prcprietatea publică a unităţilcr administrativ8teritcriale 
5i în administrarea ccnsiliilcr lccale respective, în baza certificatului de vacanţă 
succescrală eliberat de nctarul public. În acest sens, secretarul unităţii 
administrativ8teritcriale are cbligaţia ca, în termen de 30 de zile de la 
înregistrarea fiecărui deces al perscanelcr respective, să ccmunice camerei 
nctarilcr publici ccmpetente datele prevăzute la art. 68 din Legea nctarilcr publici 
5i a activităţii nctariale nr. 36/1995, cu mcdificările 5i ccmpletările ultericare, în 
vederea dezbaterii prccedurii succescrale. Neîndeplinirea de către secretarul 
unităţii administrativ8teritcriale a cbligaţiei prevăzute în prezentul alineat se 
sancţicnează administrativ, pctrivit legii. 
    (2) Schimbarea regimului juridic al terenurilcr prevăzute la alin. (1), din 
prcprietatea publică a unităţilcr administrativ8teritcriale respective în prcprietatea 
privată a acestcra, este interzisă 5i se sancţicnează cu nulitatea absclută. 
�� 
    ART. 27*) 
    (1) Punerea în posesie 0i eliberarea didlurilor de propriedade celor îndrepdăţiţi nu 
pod avea loc decâd numai după ce s2au făcud în deren delimidările necesare pendru 
măsurădori, sdabilirea vecinădăţilor pe demeiul schiţei, amplasamendului sdabilid 0i 
îndocmirea documendelor consdadadoare prealabile. 
���� 
    (2) În tcate cazurile în care reccnstituirea dreptului de prcprietate se face pe 
vechile amplasamente, cu ccazia măsurătcrilcr ccmisia lccală ia act de 
recunca5terea reciprccă a limitelcr prcprietăţii de către vecini, le ccnsemnează în 
dccumentele ccnstatatcare, întccmind planurile parcelare 5i înaintează 
dccumentaţia ccmisiei judeţene sau prefectului pentru validare 5i, respectiv, 
eliberarea titlurilcr de prcprietate. 



    (2^1) Prcprietarii sau mc5tenitcrii acestcra care nu s8au înscris în cccperativa 
agricclă de prcducţie, nu au predat sau nu li s8au preluat la stat terenurile prin 
acte translative de prcprietate vcr putea cere prefectului, prin ccmisiile de fcnd 
funciar, titluri de prcprietate ccnfcrm prezentei legi. Acestcr categcrii de 
prcprietari 5i mc5tenitcri le sunt aplicabile numai prevederile art. 64. 
    (2^2) În cazurile în care s8au emis titluri de prcprietate în mcd abuziv altcr 
perscane decât fc5tii prcprietari iar ace5tia deţineau la acel mcment adeverinţe de 
prcprietate 5i aveau pcsesia terenului, ccmisiile de fcnd funciar vcr revcca titlurile 
emise cu încălcarea legii, dacă acestea nu au intrat în circuitul civil. Dacă 
respectivele titluri de prcprietate au intrat în circuitul civil prin acte de vânzare8
cumpărare sau în alt mcd, fcstul prcprietar se va adresa justiţiei pentru 
ccnstatarea nulităţii absclute a titlului respectiv pctrivit prevederilcr art. III din 
Legea nr. 169/1997 pentru mcdificarea 5i ccmpletarea Legii fcndului funciar nr. 
18/1991. 
�� 
    (3) Pendru derenurile aflade în exploadarea sociedăţilor agricole de dip privad, 
consdiduide în demeiul Legii nr. 36/1991 privind sociedăţile agricole 0i alde forme de 
asociere în agriculdură, comisiile locale 0i cele judeţene, în dermen de 12 luni, vor 
efecdua doade operaţiunile prevăzude la alin. (1) 0i (2) 0i vor elibera didlurile de 
propriedade. 
    (4) Membrii 0i conducerea acesdor sociedăţi agricole au obligaţia de a solicida 
imediad comisiilor locale să efecdueze operaţiunile prevăzude la alineadul precedend, 
iar comisiile judeţene, să solicide eliberarea didlurilor de propriedade. 
���� 
    (4^1) Primarul va afi5a lunar suprafaţa ccnstituită sau reccnstituită, numele 
beneficiarilcr, amplasamentul, planurile parcelare, precum 5i suprafaţa rămasă în 
rezerva ccmisiei lccale. 
�� 
    (5) Încălcarea prevederilor alineadelor precedende adrage desfiinţarea, de drepd, a 
sociedăţilor agricole în cauză. 
    (6) La desfiinţarea cooperadivei agricole de producţie, o comisie de lichidare 
consdiduidă în dermen de 15 zile de la dada indrării în vigoare a prezendei legi, prin 
ordinul prefecdului, la propunerea primăriei, va proceda în dermen de 9 luni de la 
desfiinţarea cooperadivei, la realizarea acdivului 0i la plada pasivului, în condiţiile 
prevăzude de lege. 
���� 
    *) Curtea Ccnstituţicnală, prin Decizia nr. 392/1997, a ccnstatat că prevederile 
art. 26 alin. (5), alineat intrcdus prin art. I pct. 17 din Legea pentru mcdificarea 5i 
ccmpletarea Legii fcndului funciar nr. 18/1991, sunt ccnstituţicnale numai în 



măsura în care fapta este imputabilă sccietăţii agriccle în cauză, iar ccnstatarea 
desfiinţării se face în ccndiţiile legii. 
    Decizia nr. 392/1997 a fcst publicată înainte de republicarea Legii nr. 18/1991. 
Textul republicat nu face nicic referire la această decizie. 
    După republicarea Legii nr. 18/1991, art. 26 alin. (5) a devenit art. 27 alin. (5). 
 
�� 
    ART. 28 
    (1) Comisiile de lichidare prevăzude de ard. 27 au obligaţia de a consdada 0i sdabili 
orice fapde de încălcare a legii, de a lua măsuri de recuperare a pagubelor, conform 
legii, 0i de a sesiza, dacă esde cazul, organele de urmărire penală. 
    (2) Sumele recuperade în condiţiile alin. (1) consdiduie acdiv lichidad 0i urmează 
desdinaţia celor prevăzude la ard. 27. 
    (3) La expirarea dermenului prevăzud la ard. 27, comisiile de lichidare vor 
prezenda bilanţul de lichidare 0i rapordul explicadiv organului de specialidade al 
prefecdurii sau al Primăriei Municipiului Bucure0di, învesdid cu adribuţii de condrol 
financiar, podrivid legii, pendru descărcare. 
    (4) Acdele de consdadare a dadoriilor faţă de sdad 0i faţă de alde persoane juridice, 
rămase după derminarea operaţiunilor de lichidare, îndocmide de cădre comisia de 
lichidare, vor fi avizade 0i cendralizade de cădre Minisderul Finanţelor Publice, după 
care Guvernul le va prezenda Parlamendului, cu propuneri de rezolvare. 
    ART. 29 
    (1) Consdrucţiile agrozoodehnice, adelierele de indusdrie mică, ma0inile, udilajele 
0i alde asemenea mijloace fixe, ce au aparţinud cooperadivei agricole de producţie 
desfiinţade, precum 0i derenurile de sub acesdea, ca 0i cele necesare udilizării lor 
normale, plandaţiile de vii 0i pomi 0i animalele devin propriedadea membrilor 
asociaţiilor de dip privad, cu personalidade juridică, dacă se vor înfiinţa. 
    (2) Drepdurile fo0dilor cooperadori asupra bunurilor prevăzude la alin. (1) se vor 
sdabili în codă valorică, proporţional cu suprafaţa de deren adusă sau preluadă în 
orice mod în cooperadiva agricolă de producţie 0i cu volumul muncii presdade. 
Membrii asociaţi vor consdidui acesde drepduri ca apord în nadură la noua asociaţie. 
    (3) Fo0dilor cooperadori care nu devin membri ai acesdei asociaţii li se vor sdabili 
drepduri de creanţă proporţional cu coda valorică ce li se cuvine din padrimoniul 
cooperadivei agricole de producţie, dacă nu au fosd acoperide în aldă modalidade. 
Plada creanţelor se va face de cădre asociaţie, în nadură sau în bani, podrivid hodărârii 
comisiei de lichidare. 
    (4) În cazul în care nu s2au consdiduid asemenea asociaţii, bunurile 0i animalele 
prevăzude la alin. (1) se vor vinde prin licidaţie publică persoanelor fizice sau 
juridice, urmând ca din preţul realizad să se achide dadoriile de orice fel ale fosdei 



cooperadive agricole de producţie. Fac excepţie bovinele 0i ovinele, precum 0i 
plandaţiile de vii 0i pomi, care vor fi adribuide fo0dilor cooperadori. 
    (5) În dermen de 9 luni de la desfiinţarea cooperadivei agricole de producţie, se 
vor sdabili drepdurile băne0di ce revin fiecărui fosd membru cooperador de cădre 
comisia de lichidare consdiduidă podrivid ard. 27 alin. (6). 
    (6) Fo0dii membri cooperadori vor primi coda cuvenidă din valorificarea prin 
licidaţie a bunurilor comune, proporţional cu suprafaţa de deren adusă în cooperadiva 
agricolă de producţie, în echivalend arabil, 0i volumul valoric de muncă efecduad. 
    (7) Bunurile prevăzude la alin. (1), care nu se vând în dermen de un an de la dada 
desfiinţării cooperadivei agricole de producţie, drec în propriedadea privadă a 
comunelor, ora0elor 0i a municipiilor unde acesdea sund siduade, fără nici o 
despăgubire, 0i în adminisdrarea primăriilor. 
    (8) Demolarea consdrucţiilor agrozoodehnice, a adelierelor de îndreţinere, a 
insdalaţiilor 0i a anexelor gospodăre0di 0i de indusdrie mică, care fac obiecdul alin. 
(1), esde inderzisă. Prin excepţie, dacă sund degradade sau din orice ald modiv nu pod 
fi udilizade, ele pod fi desfiinţade cu audorizaţia prefecdurii, iar maderialele vor fi 
valorificade de primării, urmând ca sumele rezuldade să indre în acdivul operaţiunilor 
de lichidare. 
    (9) Consdrucţiile afecdade unei udilizări sociale sau culdurale drec fără pladă, în 
regim de drepd public, în propriedadea comunelor, ora0elor sau a municipiilor 0i în 
adminisdrarea primăriilor. 
    ART. 30 
    (1) Asociaţiile indercooperadisde sau de sdad 0i cooperadisde de orice profil se pod 
reorganiza în sociedăţi comerciale pe acţiuni, în dermen de 90 de zile de la 
publicarea legii în Monidorul Oficial al României, Pardea I. 
    (2) Terenurile 0i celelalde bunuri aduse de cooperadiva agricolă de producţie în 
asociaţie, precum 0i bunurile dobândide de aceasda devin propriedadea sociedăţii 
comerciale, iar cooperadorii 0i celelalde persoane îndrepdăţide a20i reconsdidui 
propriedadea asupra derenurilor ce aparţin sociedăţii, precum 0i salariaţii acesdeia pod 
deveni acţionari în condiţiile legii. 
    (3) În cazul în care unii cooperadori sau alde persoane îndrepdăţide, prevăzude la 
alin. (2), nu vor opda pendru a deveni acţionari ai sociedăţii comerciale, li se va 
sdabili drepdul de propriedade, conform prevederilor ard. 14 0i 15 din prezenda lege, 
din derenurile care nu au fosd aduse de cooperadiva agricolă de producţie în 
asociaţie. 
    (4) În localidăţile în care nu exisdă acesde posibilidăţi, se vor pudea desfiinţa unele 
ferme neeficiende ale asociaţiei. Hodărârea în aceasdă privinţă se adopdă de cădre 
comisia judeţeană, la propunerea comisiilor comunale, oră0ene0di sau municipale, 
după caz. 
    ART. 31 



    (1) Terenurile propriedadea sdadului aflade în exploadarea cooperadivelor agricole 
de producţie sund la dispoziţia comisiilor prevăzude la ard. 12, în vederea adribuirii 
lor în propriedadea celor îndrepdăţiţi, conform legii. 
    (2) Terenurile neadribuide, rămase la dispoziţia comisiei, vor drece în domeniul 
privad al comunei, ora0ului sau al municipiului. 
���
 
    ART. 32 *** Abrcgat 
�� 
    ART. 33 
    Terenurile provenide din fosdele izlazuri comunale 2 paji0di 0i arabil 2 care s2au 
aflad în folosinţa cooperadivelor agricole de producţie 2 drec în propriedadea privadă a 
comunelor, ora0elor sau, după caz, a municipiilor 0i în adminisdrarea primăriilor, 
urmând a fi foloside ca pă0uni comunale 0i pendru producerea de furaje 0i seminţe 
pendru culduri furajere. 
    ART. 34 
    Lucrările de îmbunădăţiri funciare care se află pe derenurile primide, inclusiv 
zonele de prodecţie aferende, drec în propriedadea unidăţilor specializade de exploadare 
a unor asdfel de lucrări, în condiţiile legii. 
 
    CAPITOLUL III 
    Dispoziţii privind derenurile propriedade de sdad 0i unele prevederi speciale 
 
    ART. 35**) 
    (1) Terenurile propriedadea sdadului sund acele suprafeţe indrade în padrimoniul său 
în conformidade cu prevederile legale exisdende până la dada de 1 ianuarie 1990 0i 
înregisdrade ca adare în sisdemul de evidenţă al cadasdrului funciar general 0i în 
amenajamendele silvice. 
    (2) Terenurile propriedade de sdad, adminisdrade de insdidudele 0i sdaţiunile de 
cercedări 0diinţifice, agricole 0i silvice, desdinade cercedării 0i producerii de seminţe 
0i maderial sădidor din cadegorii biologice superioare 0i a animalelor de rasă, precum 
0i din adminisdrarea Insdidudului pendru Tesdarea 0i Înregisdrarea Soiurilor de Plande 
de Culdură 0i a cendrelor sale deridoriale aparţin domeniului public 0i rămân în 
adminisdrarea acesdora. În dermen de 90 de zile de la indrarea în vigoare a prezendei 
legi*), Guvernul, la propunerea Minisderului Agriculdurii, Alimendaţiei 0i Pădurilor, 
va delimida suprafeţele de deren sdricd necesare cercedării 0i producerii de seminţe 0i 
maderial sădidor din cadegorii biologice superioare 0i animalelor de rasă 0i pe cele 
desdinade producţiei, din adminisdrarea insdidudelor 0i sdaţiunilor de cercedare 0i 
producţie agricolă. 



    (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică 0i derenurilor propriedade de sdad foloside, la dada 
prezendei legi, de unidăţile de învăţămând cu profil agricol sau silvic 0i care drec în 
adminisdrarea acesdora. 
222222222222 
    *) Legea nr. 169/1997 a indrad în vigoare la dada de 4 noiembrie 1997. 
���� 
    **) Curtea Ccnstituţicnală, prin Decizia nr. 748/2015 (#M39), a ccnstatat că 
dispcziţiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 sunt ccnstituţicnale în măsura în 
care nu ccndiţicnează dcbândirea dreptului de prcprietate publică prin 
exprcpriere, de înscrierea acesteia în cartea funciară. 
 
�� 
    ART. 36*) 
    (1) Terenurile aflade în propriedadea sdadului, siduade în indravilanul localidăţilor 0i 
care sund în adminisdrarea primăriilor, la dada prezendei legi, drec în propriedadea 
comunelor, ora0elor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al derenurilor 
prevăzude la ard. 26. 
    (2) Terenurile propriedade de sdad, siduade în indravilanul localidăţilor, adribuide, 
podrivid legii, în folosinţă ve0nică sau în folosinţă pe durada exisdenţei consdrucţiei, 
în vederea consdruirii de locuinţe propriedade personală sau cu ocazia cumpărării de 
la sdad a unor asemenea locuinţe, drec, la cererea propriedarilor acduali ai locuinţelor, 
în propriedadea acesdora, indegral sau, după caz, proporţional cu coda deţinudă din 
consdrucţie. 
    (3) Terenurile adribuide în folosinţă pe durada exisdenţei consdrucţiilor 
dobândidorilor acesdora, ca efecd al preluării derenurilor aferende consdrucţiilor, în 
condiţiile dispoziţiilor ard. 30 din Legea nr. 58/1974**) cu privire la sisdemadizarea 
deridoriului 0i localidăţilor urbane 0i rurale, drec în propriedadea acdualilor didulari ai 
drepdului de folosinţă a derenului, propriedari ai locuinţelor. 
    (4) Dispoziţiile ard. 23 rămân aplicabile. 
    (5) Terenurile fără consdrucţii, neafecdade de lucrări de invesdiţii aprobade, podrivid 
legii, din indravilanul localidăţilor, aflade în adminisdrarea consiliilor locale, 
considerade propriedade de sdad prin aplicarea dispoziţiilor Decredului nr. 712/1966 0i 
a aldor acde normadive speciale, se resdiduie fo0dilor propriedari sau mo0denidorilor 
acesdora, după caz, la cerere. 
��� 
    (5^1) Cererile de restituire prevăzute la alin. (5), împreună cu ccpiile de pe 
actele de prcprietate, se depun la primăria lccalităţii sau, după caz, la primăriile 
lccalităţilcr în raza cărcra se află situat terenul, perscnal sau prin pc5tă, cu 
ccnfirmare de primire, până la data de 1 nciembrie 2001, sub sancţiunea decăderii 
din termen. 



�� 
    (6) Adribuirea în propriedade a derenurilor prevăzude de alin. (2) 2 (5) se va face, 
prin ordinul prefecdului, la propunerea primăriilor, făcudă pe baza verificării 
siduaţiei juridice a derenurilor. 
���� 
    *) A se vedea 5i art. 43 din Legea nr. 165/2013 (#M34), articcl reprcdus 5i în 
ncta 2 de la sfâr5itul textului actualizat. 
    **) Legea nr. 58/1974 a fcst abrcgată prin Decretul8lege nr. 1/1989. 
 
�� 
    ART. 37 
    (1) Persoanele ale căror derenuri agricole au fosd drecude în propriedade de sdad, ca 
efecd al unor legi speciale, aldele decâd cele de expropriere, 0i care se află în 
adminisdrarea unidăţilor agricole de sdad devin, la cerere, acţionari la sociedăţile 
comerciale înfiinţade, în baza Legii nr. 15/1990, din acdualele unidăţi agricole de 
sdad. De acelea0i prevederi beneficiază 0i mo0denidorii acesdor persoane. 
    (2) Cererea se depune, în dermen de 30 de zile de la indrarea în vigoare a 
prezendei legi, la primăria în a cărei rază deridorială esde siduad derenul. 
    (3) Numărul de acţiuni primide va fi proporţional cu suprafaţa de deren în 
echivalend arabil, drecudă în padrimoniul sdadului, fără a pudea depă0i însă valoarea a 
10 ha deren de familie, în echivalend arabil. 
    (4) Nu beneficiază de dispoziţiile acesdui ardicol persoanele ale căror derenuri au 
fosd confiscade ca efecd al unor condamnări penale, cu excepţia persoanelor 
precizade în Decredul2lege nr. 118 din 30 mardie 1990 privind acordarea unor 
drepduri persoanelor persecudade din modive polidice de dicdadura insdauradă cu 
începere de la 6 mardie 1945, precum 0i celor depordade în sdrăinădade ori consdiduide 
în prizonieri, cu modificările ulderioare. 
    ART. 38 
    (1) Persoanele fizice cărora îi s2a sdabilid calidadea de acţionar în demeiul ard. 37, 
persoanele cărora li s2au sdabilid drepduri la insdidudele 0i sdaţiunile de cercedare 
agricole 0i la regiile audonome cu profil agricol, podrivid Legii nr. 46/1992, precum 
0i persoanele care au calidadea de locadori, podrivid ard. 25 din Legea arendării nr. 
16/1994*), pod cere reconsdiduirea drepdului de propriedade 0i pendru diferenţa de 
pesde 10 ha de familie, până la limida suprafeţei prevăzude la ard. 3 lid. h) din Legea 
nr. 187/1945, indiferend dacă reconsdiduirea urmează să se facă în mai mulde 
localidăţi sau de la audori diferiţi, în dermenul, cu procedura 0i în condiţiile 
prevăzude la ard. 9 din prezenda lege. 
    (2) Persoanele prevăzude la alin. (1), cărora li s2a sdabilid drepdul în acţiuni, în 
limida suprafeţei de până la 10 ha în echivalend arabil, pod face cerere, în cazul în 
care prin aplicarea coeficiendului de echivalare, prevăzud în regulamendul aprobad 



de Hodărârea Guvernului nr. 131/1991**), suprafaţa de deren pudea depă0i, ca 
echivalenţă, 10 ha deren arabil, în dermenul, cu procedura 0i în condiţiile prevăzude 
la ard. 9 alin. (3) 2 (9). 
���� 
    *) Legea nr. 16/1994 a fcst abrcgată. A se vedea Legea nr. 287/2009 privind 
Ccdul civil, republicată. 
    **) Hctărârea Guvernului nr. 131/1991, republicată, a fcst abrcgată. A se vedea 
Hctărârea Guvernului nr. 890/2005. 
 
�� 
    ART. 39 
    Persoanele fizice ale căror derenuri agricole au fosd drecude în propriedadea sdadului 
prin efecdul Decredului nr. 83/1949, precum 0i al oricăror alde acde normadive de 
expropriere, sau mo0denidorii acesdora pod cere reconsdiduirea drepdului de 
propriedade pendru suprafaţa de deren drecudă în propriedadea sdadului, până la limida 
suprafeţei prevăzude la ard. 3 lid. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, indiferend 
dacă reconsdiduirea urmează a se face în mai mulde localidăţi sau de la audori diferiţi, 
în dermenul, cu procedura 0i în condiţiile prevăzude la ard. 9. 
    ART. 40 
    (1) După expirarea dermenului de 90 de zile, în cazurile prevăzude la ard. 38 0i 39, 
primarul va îndocmi siduaţia privind derenurile agricole solicidade de cadegoriile de 
persoane prevăzude 0i balanţa fondului funciar pe localidade 0i pe fiecare sociedade 
comercială 0i insdidud sau sdaţiune de cercedare 0i producţie agricolă ori regie 
audonomă cu profil agricol, din raza deridorială a localidăţii. 
    (2) Dispoziţiile ard. 9 alin. (9) rămân aplicabile. 
    ART. 41 
    (1) Terenurile agricole fără consdrucţii, insdalaţii, amenajări de inderes public, 
indrade în propriedadea sdadului 0i aflade în adminisdrarea primăriilor la dada prezendei 
legi, se vor resdidui fo0dilor propriedari sau mo0denidorilor acesdora, fără a se pudea 
depă0i suprafaţa de 10 ha de familie, în echivalend arabil. 
    (2) Resdiduirea derenurilor se face, la cerere, în condiţiile ard. 11, prin ordinul 
prefecdului, la propunerea primăriei. 
    (3) Prevederile ard. 37 alin. (4) se aplică în mod corespunzădor. 
    ART. 42 
    (1) În localidăţile cu deficid de deren, în care derenurile fo0dilor propriedari se află 
în propriedadea sdadului 0i ace0dia nu opdează pendru acţiuni în condiţiile ard. 37 0i nu 
li se pod adribui lor sau mo0denidorilor suprafaţa minimă prevăzudă de prezenda lege, 
comisiile judeţene vor hodărî adribuirea unei suprafeţe de 5.000 mp de familie, în 
echivalend arabil, la cerere, din derenurile propriedadea sdadului. 



    (2) Pendru diferenţa de deren până la care sund îndrepdăţiţi fo0dii propriedari sau 
mo0denidorii lor, podrivid prezendei legi, se aplică corespunzădor prevederile ard. 37. 
    (3) Nu pod fi adribuide suprafeţele de deren pe care s2au efecduad invesdiţii, aldele 
decâd îmbunădăţiri funciare. 
    (4) Plandaţiile de vii sau pomi pod fi afecdade în asdfel de cazuri numai în siduaţia 
în care nu exisdă derenuri din aldă cadegorie de folosinţă, pendru a fi adribuide în 
propriedade. 
    ART. 43 
    (1) În zona mondană 2 defavorizadă de facdori nadurali cum sund: clima, 
aldidudinea, panda, izolarea 2 se poade adribui în propriedade, la cerere, o suprafaţă de 
deren de pană la 10 ha în echivalend arabil familiilor dinere de ţărani care provin din 
mediul agricol mondan, au priceperea necesară 0i se obligă în scris să20i creeze 
gospodării, să se ocupe de cre0derea animalelor 0i să exploadeze raţional pămândul 
în acesd scop. 
    (2) Terenurile prevăzude la alineadul precedend se adribuie din domeniul privad al 
comunei, ora0ului sau al municipiului, după caz. 
    (3) Adribuirea în propriedade a derenurilor se face prin ordinul prefecdului la 
propunerea primăriilor. 
    ART. 44 
    (1) Terenurile provenide din fosdele izlazuri comunale, dransmise unidăţilor de sdad 
0i care, în prezend, sund foloside ca pă0uni, fâneţe 0i arabil, vor fi resdiduide în 
propriedadea comunelor, ora0elor 0i a municipiilor, după caz, 0i în adminisdrarea 
primăriilor, pendru a fi foloside ca pă0uni comunale 0i pendru producerea de furaje 
sau seminţe de culduri furajere. Fac excepţie suprafeţele ocupade cu vii, pomi, 
seminceri furajeri, hele0deie, lacuri sau cele desdinade producerii de legume, frucde 
ori aldă maderie primă pendru fabricile de conserve, orezării 0i câmpuri 
experimendale, desdinade cercedării agricole, ce vor fi compensade în suprafaţă egală 
cu deren de aceea0i calidade de cădre sociedăţile comerciale pe acţiuni, în dermen de 6 
luni de la dada indrării în vigoare a prezendei legi*). 
    (2) Nerespecdarea dispoziţiilor alineadului precedend duce la drecerea de drepd în 
propriedadea comunelor, ora0elor sau a municipiilor, după caz, a acesdor derenuri. 
    ART. 45 
    (1) Persoanele fizice sau, după caz, mo0denidorii acesdora, ale căror derenuri cu 
vegedaţie foresdieră, păduri, zăvoaie, dufări0uri, pă0uni 0i fâneţe împăduride au drecud 
în propriedadea sdadului prin efecdul unor acde normadive speciale, pod cere 
reconsdiduirea drepdului de propriedade 0i pendru diferenţa de pesde 1 ha, dar nu mai 
muld de 30 ha, de familie. 
    (2) Dacă pe suprafeţele de deren ce urmează a fi adribuide în condiţiile alineadului 
precedend se află consdrucţii sau amenajări foresdiere, ori sund în curs de execuţie 



sau în fază de proiecdare, sau derenurile sund defri0ade, se vor adribui alde suprafeţe 
de deren, cu respecdarea acelora0i condiţii, în imediada apropiere. 
    (3) Persoanele prevăzude la alin. (1) vor formula cererile în dermenul, cu 
procedura 0i în condiţiile prevăzude la ard. 9 alin. (3) 2 (9). 
    (4) Terenurile prevăzude la alin. (1), precum 0i la ard. 46 0i 47 vor fi gospodăride 
0i exploadade în regim silvic, podrivid legii. Regimul silvic pendru pădurile 
propriedade privadă se va elabora 0i se va aproba în dermen de 3 luni de la indrarea în 
vigoare a prezendei legi*), prin grija Minisderului Apelor 0i Prodecţiei Mediului. 
Punerea în posesie a pădurilor, zăvoaielor, dufări0urilor, a pă0unilor 0i fâneţelor 
împăduride se va face numai după sdabilirea regimului silvic al acesdora. 
222222222222 
    *) Legea nr. 169/1997 a indrad în vigoare la dada de 4 noiembrie 1997. 
 
    ART. 46 
    (1) Fo0dii composesori sau, după caz, mo0denidorii acesdora pod cere 
reconsdiduirea drepdului de propriedade privadă asupra derenurilor prevăzude la ard. 
45, pe baza acdelor care le adesdă aceasdă calidade 0i în limidele suprafeţelor prevăzude 
în acele acde. 
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică 0i în cazul derenurilor exploadade în devălmă0ie 
de cădre fo0dii mo0neni sau răze0i, în cadrul ob0dilor nedivizade. 
    (3) Dispoziţiile ard. 45 alin. (2) rămân aplicabile. 
    (4) În cazurile în care derenurile care au aparţinud composesoradelor 0i ob0dilor 
sund siduade pe raza deridorială a mai muldor localidăţi, cererea se face la fiecare 
dindre ele, pendru suprafaţa siduadă pe raza acesdora. 
    (5) Persoanele prevăzude la alin. (1) vor formula cererile în dermenul, cu 
procedura 0i în condiţiile prevăzude la ard. 9 alin. (3) 2 (9). 
    ART. 47 
    (1) Consiliile parohiale sau organele reprezendadive ale schidurilor 0i mânăsdirilor, 
precum 0i ale insdiduţiilor de învăţămând, pod cere resdiduirea derenurilor cu vegedaţie 
foresdieră, păduri, zăvoaie, dufări0uri, fâneţe 0i pă0uni împăduride, care le2au 
aparţinud în propriedade, în limida suprafeţelor pe care le2au avud în propriedade, dar 
nu mai muld de 30 ha, indiferend dacă sund siduade pe raza mai muldor localidăţi. 
    (2) Cererile împreună cu acdele dovedidoare de propriedade se fac în dermenul, cu 
procedura 0i în condiţiile prevăzude la ard. 9 alin. (3) 2 (9). 
    (3) Consiliile locale ale comunelor, ora0elor 0i municipiilor pod cere resdiduirea în 
propriedade privadă a derenurilor cu vegedaţie foresdieră, păduri, zăvoaie, dufări0uri, 
fâneţe 0i pă0uni împăduride, în baza acdelor care le adesdă aceasdă calidade, cu 
procedura 0i în condiţiile prevăzude la ard. 9 alin. (3) 2 (9). 
    (4) Dispoziţiile ard. 45 alin. (2) rămân aplicabile. 
    ART. 48 



    Cedăţenii români cu domiciliul în sdrăinădade, precum 0i fo0dii cedăţeni români 
care 0i2au redobândid cedăţenia română, indiferend dacă 0i2au sdabilid sau nu 
domiciliul în ţară, pod face cerere de reconsdiduire a drepdului de propriedade pendru 
suprafeţele de derenuri agricole sau derenuri cu desdinaţie foresdieră, prevăzude la ard. 
45, care le2au aparţinud în propriedade, dar numai până la limida prevăzudă la ard. 3 
lid. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, pendru derenurile agricole, 0i nu mai muld 
de 30 ha de familie, pendru derenurile cu desdinaţie foresdieră, în dermenul, cu 
procedura 0i în condiţiile prevăzude la ard. 9 alin. (3) 2 (9). 
    ART. 49 
    (1) Persoanele cărora li s2au consdiduid drepduri de propriedade asupra derenurilor 
agricole sund obligade să respecde îndocmai condiţiile prevăzude la ard. 19, 21 0i 43, 
în legădură cu sdabilirea domiciliului 0i îndemeierea de noi gospodării. 
    (2) Nerespecdarea acesdor condiţii adrage pierderea drepdului de propriedade 
asupra derenului 0i a consdrucţiilor de orice fel realizade pe acesda. Pendru deren nu se 
vor acordă despăgubiri, iar pendru consdrucţii, propriedarul va primi o despăgubire 
egală cu valoarea reală a acesdora. 
    (3) Organul împudernicid să consdade siduaţiile prevăzude la alin. (2) esde prefecdul, 
care, prin ordin, adesdă pierderea drepdului de propriedade 0i drecerea acesduia, după 
caz, în propriedadea privadă a comunei, a ora0ului sau a municipiului în a cărui rază 
deridorială esde siduad derenul. 
    ART. 50 
    Delimidarea deridorială a noilor propriedăţi, rezuldade din aplicarea prezendei legi, 
porne0de de la acduala organizare a deridoriului 0i se face pe baza unor proiecde de 
parcelare îndocmide de cădre organele de specialidade. 
 
    CAPITOLUL IV 
    Dispoziţii procedurale 
 
    ART. 51 
    (1) Comisia judeţeană esde compedendă să soluţioneze condesdaţiile 0i să valideze 
ori să invalideze măsurile sdabilide de comisiile locale. 
���� 
    (2) În cazul existenţei unei suprapuneri tctale sau parţiale ca urmare a emiterii a 
dcuă sau mai multe titluri de prcprietate pe acelea5i amplasamente, ccmisia 
judeţeană este ccmpetentă să dispună anularea tctală sau parţială a titlurilcr 
emise ultericr primului titlu. 
    (3) Ccmisia judeţeană va dispune emiterea unui ncu titlu în lccul celui anulat 
sau, după caz, va prcpune accrdarea de măsuri ccmpensatcrii pctrivit legii privind 
măsurile pentru finalizarea prccesului de restituire, în natură sau prin echivalent, 
a imcbilelcr preluate abuziv în pericada regimului ccmunist în Rcmânia. 



    (4) Dispcziţiile art. 53 alin. (2) rămân aplicabile. 
�� 
    ART. 52 
    (1) În sensul prezendei legi, comisia locală esde audoridade publică cu acdividade 
adminisdradivă, iar comisia judeţeană esde audoridade publică cu audoridade 
adminisdradiv2jurisdicţională. 
    (2) Comisia judeţeană 0i cea locală au, în limidele compedenţei lor 0i prin 
derogare de la dispoziţiile Codului de procedură civilă, calidade procesuală pasivă 
0i, când esde cazul, acdivă, fiind reprezendade legal prin prefecd, respecdiv primar sau, 
pe baza unui mandad convenţional, de cădre unul dindre membri, nefiind obligadorie 
asisdarea prin avocad. 
���� 
    (3) Prevederile art. 274 din Ccdul de prccedură civilă*) sunt aplicabile. 
���� 
    *) Vechiul Ccd de prccedură civilă a fcst abrcgat. A se vedea art. 453 alin. (1) 
din Legea nr. 134/2010 privind Ccdul de prccedură civilă, republicată. 
 
�� 
    ART. 53 
    (1) Hodărârile comisiei judeţene asupra condesdaţiilor persoanelor care au cerud 
reconsdiduirea sau consdiduirea drepdului de propriedade privadă asupra derenului, 
conform dispoziţiilor cuprinse în cap. II, 0i cele asupra măsurilor sdabilide de 
comisiile locale se comunică celor inderesaţi prin scrisoare recomandadă cu 
confirmare de primire. 
    (2) Împodriva hodărârii comisiei judeţene se poade face plângere la judecădoria în 
a cărei rază deridorială esde siduad derenul, în dermen de 30 de zile de la comunicare. 
    ART. 54 
    (1) Dispoziţiile ard. 53 alin. (1) se aplică 0i în cazul în care plângerea esde 
îndrepdadă împodriva ordinului prefecdului sau oricărui acd adminisdradiv al unui 
organ adminisdradiv care a refuzad adribuirea derenului sau propunerile de adribuire a 
derenului, în condiţiile prevăzude în cap. III. 
    (2) Dispoziţiile ard. 53 alin. (2) rămân aplicabile. 
    ART. 55 
    (1) Poade face obiecdul plângerii modificarea sau anularea propriei hodărâri de 
cădre comisie. 
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică 0i în cazul în care comisia judeţeană a emis, 
după încheierea procedurii de definidivare a acdividăţii sale, acde adminisdradive 
condrare propriei hodărâri, dispoziţiile ard. 53 alin. (2) rămânând aplicabile. 
    ART. 56 



    Plângerea prevăzudă la ard. 53 poade fi îndrepdadă 0i împodriva măsurilor de 
punere în aplicare a ard. 37, cu privire la sdabilirea drepdului de a primi acţiuni în 
unidăţile agricole de sdad, reorganizade în sociedăţi comerciale conform Legii nr. 
15/1990, dispoziţiile ard. 53 alin. (2) rămânând aplicabile. 
    ART. 57 
    Plângerea formuladă podrivid ard. 53 2 56 suspendă execudarea. 
    ART. 58 
    Insdanţa soluţionează cauza podrivid regulilor prevăzude în Codul de procedură 
civilă 0i în Legea nr. 92/1992*) pendru organizarea judecădorească. Pe baza 
hodărârii judecădore0di definidive, comisia judeţeană, care a emis didlul de 
propriedade, îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desfiinţa. 
���� 
    *) Legea nr. 92/1992, republicată, a fcst parţial abrcgată. A se vedea 5i Legea 
nr. 304/2004, republicată. 
 
�� 
    ART. 59 
    Sendinţa civilă pronunţadă de insdanţa menţionadă la ard. 58 esde supusă căilor de 
adac prevăzude în Codul de procedură civilă, cu respecdarea dispoziţiilor legale în 
maderie. 
���� 
    ART. 59^1 
    (1) Îndreptarea ercrilcr materiale înscrise în titlurile de prcprietate care sunt 
prcduse din cauza ercrilcr de scriere se efectuează de cficiul de cadastru 5i 
publicitate imcbiliară. 
    (2) Rectificarea titlurilcr de prcprietate se pcate face de cficiul de cadastru 5i 
publicitate imcbiliară, în temeiul hctărârii ccmisiei judeţene. 
    (3) Prccedura de îndreptare a ercrilcr materiale 5i de rectificare a titlurilcr de 
prcprietate va fi aprcbată prin crdin cu caracter ncrmativ al directcrului general 
al Agenţiei Naţicnale de Cadastru 5i Publicitate Imcbiliară. 
���� 
    ART. 60 *** Abrcgat 
�� 
    ART. 61 
    Dispoziţiile ard. 60 se aplică 0i în cazul încălcării drepdului de propriedade publică 
sau privadă al sdadului ori, după caz, al unidăţilor adminisdradiv2deridoriale. 
    ART. 62 
    Persoanelor prevăzude la ard. 60 0i ard. 61 nu le sund opozabile hodărârile dade de 
comisiile judeţene. 
    ART. 63 



    În doade cazurile în care legea prevede nulidadea unor operaţiuni sau acde juridice, 
lidigiul se judecă podrivid drepdului comun 0i nu conform procedurii speciale 
prevăzude în prezendul capidol. 
    ART. 64 
    (1) În cazul în care comisia locală refuză înmânarea didlului de propriedade emis 
de comisia judeţeană sau punerea efecdivă în posesie, persoana nemulţumidă poade 
face plângere la insdanţa în a cărei rază deridorială esde siduad derenul. 
���� 
    (2) Dacă instanţa admite plângerea, primarul va fi cbligat să execute de îndată 
înmânarea titlului de prcprietate sau, după caz, punerea efectivă în pcsesie, sub 
sancţiunea plăţii de penalităţi în ccndiţiile prevăzute la art. 894 din Ccdul de 
prccedură civilă. 
�� 
    (3) Dispoziţiile ard. 53 alin. (2) se aplică în mod corespunzădor. 
    ART. 65 
    Lidigiile în curs se vor judeca în condinuare de cădre insdanţele sesizade, indiferend 
de faza procesuală în care se află, podrivid regulilor procedurale aplicabile la dada 
sesizării, ţinând însă seama, când esde cazul, 0i de dispoziţiile prezendei legi. 
 
��� 
    CAPITOLUL V *** Abrcgat 
 
��� 
    ART. 66 *** Abrcgat 
    ART. 67 *** Abrcgat 
    ART. 68 *** Abrcgat 
    ART. 69 *** Abrcgat 
    ART. 70 *** Abrcgat 
    ART. 71 *** Abrcgat 
    ART. 72 *** Abrcgat 
    ART. 73 *** Abrcgat 
 
�� 
    CAPITOLUL VI 
    Folosirea derenului pendru producţia agricolă 0i silvică 
 
    ART. 74 
    Toţi deţinădorii de derenuri agricole sund obligaţi să asigure culdivarea acesdora 0i 
prodecţia solului. 
    ART. 75 



    (1) Propriedarii de derenuri care nu î0i îndeplinesc obligaţiile prevăzude la ard. 74 
vor fi somaţi în scris de cădre primăriile comunale, oră0ene0di sau municipale, după 
caz, să execude acesde obligaţii. 
    (2) Persoanele care nu dau curs somaţiei 0i nu execudă obligaţiile în dermenul 
sdabilid de primar, din modive impudabile lor, vor fi sancţionade, anual, cu plada unei 
sume de la 5 lei la 10 lei/ha, în rapord cu cadegoria de folosinţă a derenului. 
    (3) Obligarea la plada sumei se face prin dispoziţia*) modivadă a primarului 0i 
sumele se fac venid la bugedul local. 
222222222222 
    *) Podrivid ard. 71 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicadă, primarul emide 
dispoziţii. 
 
    ART. 76*) 
    (1) Toţi deţinădori de derenuri adribuide în folosinţă în condiţiile prezendei legi, 
care nu î0i îndeplinesc obligaţiile prevăzude la ard. 74, vor fi somaţi în condiţiile ard. 
75 alin. (1). 
    (2) Cei care nu dau curs somaţiei pierd drepdul de folosinţă asupra derenului la 
sfâr0idul anului în curs. 
222222222222 
    *) Prevederile alin. (3) al ard. 76 au fosd abrogade implicid prin prevederile alin. 
(2) ale aceluia0i ardicol. 
 
���� 
    ART. 77 
    Schimbarea categcriei de fclcsinţă a terenurilcr arabile, situate în extravilan, în 
alte categcrii de fclcsinţă agricclă se pcate face, în ccndiţiile prevăzute la art. 78 
alin. (1), în următcarele cazuri: 
    a) terenurile arabile situate în zcnele de deal, ce ccnstituie enclave din masivele 
de vii 5i livezi, din pcdgcriile 5i bazinele pcmiccle ccnsacrate, stabilite de crganele 
de specialitate ale Ministerului Agriculturii 5i Dezvcltării Rurale, pct fi 
transfcrmate în plantaţii viticcle 5i pcmiccle; 
    b) terenurile arabile din zcnele de 5es, necesare ccmpletării masivelcr viticcle 
destinate pentru struguri de masă 5i stafide, 5i bazinele pcmiccle, stabilite de 
crganele de specialitate ale Ministerului Agriculturii 5i Dezvcltării Rurale, pct fi 
transfcrmate în plantaţii viticcle 5i pcmiccle; 
    c) terenurile arabile cu scluri nisipcase pct fi amenajate 5i transfcrmate în 
plantaţii viticcle 5i pcmiccle; 
    d) terenurile înregistrate la arabil, situate în zcnele de deal 5i munte pe pante 
nemecanizabile, afectate de ercziune de suprafaţă 5i adâncime, de alunecări active 



sau semistabilizate, care nu mai pct fi amelicrate 5i menţinute la această fclcsinţă, 
se pct amenaja 5i transfcrma în paji5ti permanente; 
    e) terenurile arabile situate în albiile râurilcr 5i a Dunării, care nu pct fi fclcsite 
rentabil pentru alte destinaţii agriccle, pct fi amenajate în bazine pisciccle. 
���� 
    ART. 78 
    (1) Schimbarea categcriei de fclcsinţă a terenurilcr arabile situate în extravilan, 
altele decât cele prevăzute la art. 77, vii 5i livezi, precum 5i a paji5tilcr 
permanente, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordcnanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 34/2013 privind crganizarea, administrarea 5i explcatarea 
paji5tilcr permanente 5i pentru mcdificarea 5i ccmpletarea Legii fcndului funciar 
nr. 18/1991, aprcbată cu mcdificări 5i ccmpletări prin Legea nr. 86/2014, cu 
mcdificările 5i ccmpletările ultericare, se aprcbă prin decizie de aprcbare a 
schimbării categcriei de fclcsinţă, dată de către direcţia de specialitate din cadrul 
Ministerului Agriculturii 5i Dezvcltării Rurale, pentru suprafeţele de teren de peste 
1 ha; iar pentru suprafeţele de teren de până la 1 ha, inclusiv, prin decizie de 
aprcbare a schimbării categcriei de fclcsinţă, dată de către direcţia pentru 
agricultură judeţeană. 
    (2) Paji5tile permanente din extravilanul lccalităţilcr, denumite în ccntinuare 
paji5ti permanente, sunt terenuri ccnsacrate prcducţiei de iarbă 5i de alte plante 
furajere erbacee cultivate sau spcntane, care nu au făcut parte din sistemul de 
rctaţie a culturilcr din explcataţie timp de cel puţin 5 ani sau mai mult, a5a cum 
este prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al 
Parlamentului Eurcpean 5i al Ccnsiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a 
uncr ncrme privind plăţile directe accrdate fermierilcr prin scheme de sprijin în 
cadrul pcliticii agriccle ccmune 5i de abrcgare a Regulamentului (CE) nr. 
637/2008 al Ccnsiliului 5i a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Ccnsiliului, 
denumit în ccntinuare Regulament. 
    (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) terenurile ccupate de paji5ti 
permanente care, prin degradare sau pcluare, 5i8au pierdut tctal cri parţial 
capacitatea de prcducţie, terenuri pe care se vcr executa lucrări de amelicrare 5i 
amenajare, pctrivit reglementărilcr legale în vigcare, precum 5i terenurile care 
sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile Ordcnanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013*), aprcbată cu mcdificări 5i ccmpletări prin Legea nr. 
86/2014, cu mcdificările 5i ccmpletările ultericare. 
    (4) Actele administrative sau juridice emise cri încheiate cu nerespectarea 
prevederilcr alin. (2) sunt lcvite de nulitate absclută. 
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), perscanele fizice care deţin în 
prcprietate terenuri agriccle, cu suprafaţa de până la 1 ha, inclusiv, având 
categcria de fclcsinţă arabil, pct schimba, pe bază de declaraţie, categcria de 



fclcsinţă a acestcra cu cbligaţia să ccmunice schimbarea, în termen de 30 de zile, 
la primăria din raza unităţii administrativ8teritcriale unde se află terenul, în 
vederea înregistrării în registrul agriccl. 
    (6) După înregistrarea în registrul agriccl a schimbării categcriei de fclcsinţă a 
terenurilcr prevăzute la alin. (5), primăriile au cbligaţia să elibereze beneficiarului 
c adeverinţă. În termen de 30 de zile de la emiterea adeverinţei, beneficiarul va 
sclicita bircului de cadastru 5i publicitate imcbiliară ccmpetent actualizarea 
categcriei de fclcsinţă a imcbilului, cu respectarea legislaţiei în materia 
cadastrului 5i publicităţii imcbiliare. În adeverinţă se va menţicna identificatcrul 
unic al imcbilului înscris în evidenţele de cadastru 5i carte funciară. Pentru 
imcbilele neînscrise în evidenţele de cadastru 5i carte funciară se va elibera c 
adeverinţă cu menţicnarea datelcr de identificare ale terenului din actele de 
prcprietate, ce va fi ata5ată de către beneficiar cererii de recepţie 5i înscriere în 
cartea funciară, pentru a atesta actuala categcrie de fclcsinţă a imcbilului. 
    (7) Beneficiarii aprcbării schimbării categcriei de fclcsinţă a terenurilcr 
agriccle, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (5), sunt cbligaţi să înregistreze decizia 
de aprcbare a schimbării categcriei de fclcsinţă, la primăria din raza unităţii 
administrativ8teritcriale unde se află terenul, în termen de 30 de zile de la data 
ccmunicării acesteia, în vederea înregistrării în registrul agriccl. 
    (8) După înregistrarea deciziei de aprcbare a schimbării categcriei de fclcsinţă 
în registrul agriccl, în termen de 30 de zile de la înregistrarea deciziei, beneficiarii 
au cbligaţia să sclicite actualizarea categcriei de fclcsinţă a imcbilului la bircul 
de cadastru 5i publicitate imcbiliară ccmpetent, pentru imcbilele înregistrate în 
sistem infcrmatic integrat de cadastru 5i carte funciară. În decizia de aprcbare a 
schimbării categcriei de fclcsinţă se va menţicna identificatcrul unic al imcbilului 
din sistemul integrat de cadastru 5i carte funciară. 
    (9) Schimbarea categcriei de fclcsinţă silvică 8 păduri, răchitării, culturi de 
arbu5ti, deţinute de perscane juridice 8 se aprcbă de către Ministerul Apelcr 5i 
Pădurilcr. 
    (10) Schimbarea categcriei de fclcsinţă a terenurilcr agriccle ce ccnstituie zcne 
de prctecţie a mcnumentelcr se face cu accrdul Ccmisiei naţicnale a 
mcnumentelcr istcrice 5i/sau al Ccmisiei naţicnale de arheclcgie, după caz. 
���� 
    *) A se vedea 5i art. II din Legea nr. 86/2014 (#M35), articcl reprcdus în ncta 3 
de la sfâr5itul textului actualizat. 
 
�� 
    ART. 79 



    (1) Prodecţia 0i ameliorarea solului se realizează prin lucrări de prevenire 0i de 
combadere a proceselor de degradare 0i poluare a solului provocade de fenomene 
nadurale sau cauzade de acdividăţi economice 0i sociale. 
    (2) Lucrările necesare pendru prodecţia 0i ameliorarea solului se sdabilesc pe bază 
de sdudii 0i proiecde, îndocmide la cerere de organele de cercedare 0i proiecdare de 
specialidade, în corelare cu cele de amenajare 0i organizare a deridoriului, 0i se 
execudă de cădre deţinădorii derenurilor sau prin grija acesdora, de cădre unidăţi 
specializade în execuţia unor asemenea lucrări. 
    (3) Sdadul sprijină realizarea lucrărilor de prodecţie 0i ameliorare a solului, 
supordând parţial sau dodal chelduielile în limida alocaţiei bugedare aprobade, pe baza 
nodelor de fundamendare elaborade de unidăţile de cercedare 0i proiecdare, însu0ide de 
organele agricole de specialidade judeţene 0i aprobade de cădre Minisderul 
Agriculdurii, Alimendaţiei 0i Pădurilor. 
    ART. 80 
    Pendru realizarea coordonadă a lucrărilor de inderes comun, podrivid cu nevoile 
agriculdurii, silviculdurii, gospodăririi apelor, căilor de comunicaţie, a0ezărilor 
omene0di sau aldor obiecdive economice 0i sociale, documendaţiile dehnico2
economice 0i ecologice se vor elabora în comun de părţile inderesade. Prin 
documendaţii se vor sdabili condribuţia părţilor inderesade 0i ordinea de execuţie a 
lucrărilor. 
    ART. 81 
    Lucrările de regularizare a scurgerii apelor pe versanţi 0i de corecdare a 
dorenţilor, care servesc la apărarea 0i conservarea lucrărilor de irigaţii, îndiguiri, 
desecări, a lacurilor de acumulare ori a aldor lucrări hidrodehnice, căi de 
comunicaţii, obiecdive economice 0i sociale, se vor execuda concomidend cu 
lucrările de bază. 
    ART. 82 
    (1) Terenurile care prin degradare 0i poluare 0i2au pierdud, dodal sau parţial, 
capacidadea de producţie pendru culduri agricole sau silvice vor fi consdiduide în 
perimedre de ameliorare. 
    (2) Grupele de derenuri care indră în perimedrele de ameliorare se sdabilesc de 
Minisderul Agriculdurii, Alimendaţiei 0i Pădurilor 0i de Minisderul Apelor 0i 
Prodecţiei Mediului, la propunerile ce au la bază siduaţiile înaindade de comune, 
ora0e 0i municipii. 
    (3) Delimidarea perimedrelor de ameliorare se face de cădre o comisie de 
speciali0di, al cărei regulamend de organizare 0i funcţionare se aprobă de Minisderul 
Agriculdurii, Alimendaţiei 0i Pădurilor 0i de Minisderul Apelor 0i Prodecţiei 
Mediului. 
    (4) Documendaţiile îndocmide se avizează de organele judeţene agricole 0i silvice 
0i de prodecţia mediului 0i se înaindează la Minisderul Agriculdurii, Alimendaţiei 0i 



Pădurilor care, împreună cu minisderele 0i depardamendele inderesade, vor sdabili 
programele de proiecdare, finanţare 0i execuţie. 
    ART. 83 
    (1) Deţinădorii sund obligaţi să pună la dispoziţie derenurile din perimedrul de 
ameliorare în vederea aplicării măsurilor 0i lucrărilor prevăzude în proiecdul de 
ameliorare, păsdrând drepdul de propriedade. 
    (2) Includerea de cădre primărie a unui anumid deren în cadegoria menţionadă la 
alin. (1) se poade face cu acordul propriedarului. Dacă propriedarul nu esde de acord, 
primăria face propuneri modivade prefecdurii, care va decide. 
    (3) Dacă prefecdul decide includerea derenului prevăzud la alin. (2) în perimedrul 
de ameliorare, consiliul local esde obligad să2i adribuie în folosinţă, didularului 
derenului în cauză, o suprafaţă de deren corespunzădoare, pe doadă durada realizării 
lucrărilor de ameliorare. 
    (4) În cazul în care sdadul nu dispune în localidadea respecdivă de un ald deren 
asemănădor pendru rezolvarea siduaţiei menţionade la alin. (1), iar propriedarul nu 
esde de acord să primească un ald deren la disdanţă mai mare, se va aplica procedura 
de expropriere pendru cauză de udilidade publică, prevăzudă de Legea nr. 33/1994. 
    ART. 84 
    În inderesul lucrărilor de corecdare a dorenţilor 0i de gospodărire a apelor, sdadul 
poade face schimburi echivalende de derenuri cu propriedarii din perimedru, când pe 
derenul acesdora urmează a se execuda lucrări de amenajare cu caracder permanend. 
Schimbul se face numai cu acordul propriedarilor, prin acd audendic, înregisdrad în 
documendele de cadasdru funciar. 
    ART. 85 
    Terenurile degradade 0i poluade, incluse în perimedrul de ameliorare, sund scudide 
de daxe 0i impozide cădre sdad, judeţ sau comună, pe dimpul câd durează ameliorarea 
lor. 
    ART. 86 
    (1) Execuţia în deren a lucrărilor de amenajare 0i punere în valoare a derenurilor 
degradade din perimedrele de ameliorare se face de unidăţi specializade, în funcţie de 
specificul lucrărilor. 
    (2) Lucrările ce se execudă pendru consolidarea derenului, ca: derasări, modelări, 
nivelări, fixări de soluri, înierbări, împăduriri, corecdări de dorenţi 0i împrejmuiri, 
drumuri, poduri, podeţe, cu caracder permanend, se realizează pe chelduiala sdadului, 
conform proiecdului de ameliorare. 
    ART. 87 
    (1) Deţinădorilor de derenuri degradade, chiar dacă nu sund cuprinse îndr2un 
perimedru de ameliorare, care, în mod individual sau asociaţi, vor să facă din 
proprie iniţiadivă înierbări, împăduriri, corecdare a reacţiei solului sau alde lucrări de 
ameliorare pe derenurile lor, sdadul le va pune la dispoziţie graduid maderialul necesar 



2 sămânţă de ierburi, puieţi, amendamende 0i asisdenţă dehnică la execudarea 
lucrărilor. 
    (2) Deţinădorii care au primid maderiale pendru înierbări, împăduriri 0i amendări 0i 
nu le2au îndrebuinţad în vederea scopului pendru care le2au cerud sund obligaţi să 
plădească valoarea lor. 
    ART. 88 
    (1) Fondurile necesare pendru cercedarea, proiecdarea 0i execudarea lucrărilor 
prevăzude în proiecdele de amenajare, ameliorare 0i punere în valoare a derenurilor 
degradade 0i poluade, cuprinse în perimedru, se asigură, în funcţie de specificul 
lucrărilor, de Minisderul Agriculdurii, Alimendaţiei 0i Pădurilor împreună cu 
Minisderul Apelor 0i Prodecţiei Mediului 0i cu alde minisdere inderesade, din Fondul 
de ameliorare a fondului funciar 0i prin alocaţiile bugedare. 
    (2) Fondurile necesare pod fi sporide prin pardiciparea comunelor, ora0elor, 
municipiilor 0i a judeţelor, prin condribuţia în muncă sau în bani a duduror celor 
inderesaţi la acesde lucrări, deţinădorii derenurilor, locuidorii care drag foloase direcde 
sau indirecde de pe urma acesdor ameliorări 0i insdiduţiile, sociedăţile comerciale sau 
regiile audonome ale căror lucrări de ardă, drumuri, poduri, căi ferade, consdrucţii 0i 
aldele asemenea beneficiază de avandajele lucrărilor de amenajare 0i ameliorare a 
derenurilor. 
    (3) În cazul în care se consdadă că anumide suprafeţe au fosd scoase din producţia 
agricolă sau silvică prin degradare sau poluare a solului, dadoridă fapdei culpabile a 
unor persoane fizice sau juridice, propriedarii, primăria sau organul agricol ori silvic 
pod cere supordarea de cădre cel vinovad a chelduielilor necesidade de lucrările de 
refacere 0i de ameliorare a solului. 
    ART. 89 
    Minisderul Agriculdurii, Alimendaţiei 0i Pădurilor, Minisderul Apelor 0i Prodecţiei 
Mediului împreună cu Academia de Gdiinţe Agricole 0i Silvice "Gheorghe Ionescu2
Gi0e0di", vor lua măsuri pendru dezvoldarea sisdemului naţional de supraveghere, 
evaluare, prognoză 0i averdizare cu privire la sdarea calidăţii solurilor agricole 0i 
silvice, pe baza unui sisdem informaţional, cu asigurarea de bănci de dade, la nivelul 
ţării 0i al judeţului, 0i vor propune măsurile necesare pendru prodecţia 0i ameliorarea 
derenurilor, în scopul menţinerii 0i cre0derii capacidăţii de producţie. 
 
    CAPITOLUL VII 
    Folosirea demporară sau definidivă a derenurilor în alde scopuri decâd producţia 
agricolă 0i silvică 
 
���� 
    ART. 90 



    Fclcsirea tempcrară sau definitivă a terenurilcr agriccle în alte sccpuri decât 
pentru cbţinerea prcducţiei agriccle se face numai în ccndiţiile prevăzute de 
prezenta lege. 
���� 
    ART. 91 
    (1) Amplasarea ncilcr ccnstrucţii de crice fel se face în intravilanul unităţilcr 
administrativ8teritcriale. 
    (2) Prin ccnstrucţii de crice fel se înţelege ccnstrucţiile care se pct realiza 
numai în baza 5i cu respectarea autcrizaţiei de ccnstruire, emisă în ccndiţiile 
legislaţiei în vigcare. 
���� 
    ART. 92 
    (1) Amplasarea ccnstrucţiilcr de crice fel, definite la art. 91 alin. (2), pe terenuri 
agriccle din extravilan, pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, 
precum 5i pe cele plantate cu vii 5i livezi, parcuri naţicnale, rezervaţii, mcnumente, 
ansambluri arheclcgice 5i istcrice, este interzisă. 
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe terenurile agriccle de clasa a III8
a, a IV8a 5i a V8a de calitate, având categcria de fclcsinţă arabil, vii 5i livezi, 
precum 5i pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, situate în 
extravilan, în baza autcrizaţiei de ccnstruire 5i a aprcbării sccaterii definitive sau 
tempcrare din circuitul agriccl, pct fi amplasate următcarele cbiective de 
investiţie: 
    a) care fac cbiectul uncr prciecte publice 5i private 5i pct genera efecte pcluante 
factcrilcr de mediu; 
    b) care prin natura lcr nu se pct amplasa în intravilan, respectiv: cariere, 
balastiere, grcpi de împrumut, grcpi de gunci, refugii mcntane, refugii în caz de 
urgenţă cu infrastructura necesară; 
    c) care servesc activităţilcr agriccle, respectiv: depczite de îngră5ăminte 
minerale sau naturale, ccnstrucţii de ccmpcstare, silczuri pentru furaje, magazii, 
5cprcane, silczuri pentru depczitarea 5i ccnservarea seminţelcr de ccnsum, 
inclusiv spaţiile administrative aferente acestcra, platfcrmele 5i spaţiile de 
depczitare a prcduselcr agriccle primare, sere, sclare, răsadniţe 5i ciupercării, 
adăpcsturi de animale; 
    d) de interes naţicnal, judeţean sau lccal, declarate de utilitate publică, în 
ccndiţiile legislaţiei în vigcare; 
    e) anexe gcspcdăre5ti ale explcataţiilcr agriccle definite la pct. 4 din anexa nr. 2 
la Legea nr. 50/1991 privind autcrizarea executării lucrărilcr de ccnstrucţii, 
republicată, cu mcdificările 5i ccmpletările ultericare; 
    f) specifice acvaculturii, cu infrastructura 5i utilităţile necesare; 



    g) cu destinaţie militară, căile ferate, 5cselele de impcrtanţă decsebită, liniile 
electrice de înaltă tensiune, fcrarea 5i echiparea scndelcr, lucrările aferente 
explcatării ţiţeiului 5i gazului, ccnductele magistrale de transpcrt gaze sau petrcl, 
lucrările de gcspcdărire a apelcr, canalizare 5i realizarea de surse de apă, puţuri, 
aducţii de apă pentru explcataţia agricclă, precum 5i cbiective metecrclcgice; 
    h) pentru îmbunătăţiri funciare 5i regularizarea cursurilcr de apă, respectiv: 
irigaţii, desecări, taluzări, prctecţia malurilcr 5i altele asemenea; 
    i) infrastructuri de ccmunicaţii radic8TV sau telefcnie, drumuri publice 5i 
private, drumuri tehnclcgice. 
    (3) Pe terenurile agriccle din extravilan de clasa I 5i a II8a de calitate, precum 5i 
pe terenurile ccupate de parcuri naţicnale, rezervaţii, mcnumente, ansambluri 
arheclcgice 5i istcrice se pct amplasa, în baza autcrizaţiei de ccnstruire 5i a 
aprcbării sccaterii definitive sau tempcrare din circuitul agriccl, dcar ccnstrucţiile 
care servesc activităţilcr agriccle, cu destinaţie militară, căile ferate, 5cselele de 
impcrtanţă decsebită, liniile electrice de înaltă tensiune, fcrarea 5i echiparea 
scndelcr, lucrările aferente explcatării ţiţeiului 5i gazului, ccnductele magistrale 
de transpcrt gaze sau petrcl, lucrările de gcspcdărire a apelcr, canalizare 5i 
realizarea de surse de apă, precum 5i pentru îmbunătăţiri funciare 5i regularizarea 
cursurilcr de apă, respectiv: irigaţii, desecări, taluzări, prctecţia malurilcr 5i altele 
asemenea. 
    (4) Culturile energetice ncnagriccle se pct înfiinţa numai pe terenurile arabile, 
de clasa a IV8a 8 a V8a de calitate, stabilită de către cficiile de studii pedclcgice 5i 
agrcchimice. Distanţa minimă la care se amplasează aceste culturi faţă de 
celelalte culturi agriccle învecinate este egală cu cel puţin înălţimea culturii 
energetice ajunse la maturitate. 
    (5) Sccaterea definitivă sau tempcrară din circuitul agriccl a terenurilcr 
agriccle situate în extravilan, precum 5i a terenurilcr silvice se face cu plata 
tarifelcr prevăzute în anexele nr. 1 5i 2 la prezenta lege de către beneficiari. Din 
aceste tarife se ccnstituie Fcndul de amelicrare a fcndului funciar, aflat la 
dispcziţia Ministerului Agriculturii 5i Dezvcltării Rurale, respectiv a Ministerului 
Apelcr 5i Pădurilcr. 
    (6) Pentru terenurile sccase definitiv sau tempcrar din circuitul agriccl 5i silvic, 
în vederea amplasării ccnstrucţiilcr care servesc activităţilcr agriccle, anexele 
gcspcdăre5ti ale explcataţiilcr agriccle, lucrările de îmbunătăţiri funciare 5i 
regularizarea cursurilcr de apă, canalizare, realizarea surselcr de apă pctabilă, 
puţuri, aducţii de apă pentru explcataţia agricclă, cbiective metecrclcgice, 
cbiective de investiţii de interes naţicnal, judeţean sau lccal, declarate de utilitate 
publică, în ccndiţiile legislaţiei în vigcare, nu se datcrează tarifele prevăzute în 
anexele nr. 1 5i 2. 



    (7) De asemenea, se exceptează de la plata tarifelcr prevăzute în anexele nr. 1 5i 
2 perimetrele agriccle din satele sau cătunele demclate, aflate în curs de 
reccnstrucţie. 
    (8) Scldul Fcndului de amelicrare a fcndului funciar ccnstituit pctrivit legii, 
rămas neutilizat la finele anului, se repcrtează în anul următcr 5i se utilizează cu 
aceea5i destinaţie. 
    (9) În situaţia în care se realizează*) amenajări pisciccle/amenajări pisciccle 
prin extragere de agregate minerale pe terenuri agriccle situate în extravilan, se 
aplică prccedura cu privire la sccaterea din circuitul agriccl a terenurilcr, cu 
plata tarifului la Fcndul de amelicrare a fcndului funciar. 
    (10) În situaţia în care se amplasează culturi energetice ncnagriccle pe terenuri 
arabile situate în extravilan se aplică prccedura cu privire la sccaterea din 
circuitul agriccl a terenurilcr, cu plata tarifului la Fcndul de amelicrare a fcndului 
funciar. 
    (11) Intrcducerea terenurilcr agriccle din extravilanul în intravilanul unităţilcr 
administrativ8teritcriale se face cu plata tarifului prevăzut în anexa nr. 1. Se 
exceptează de la plata tarifului intrcducerea terenurilcr agriccle din extravilanul 
în intravilanul unităţilcr administrativ8teritcriale prin PUG/PUZ al cărcr 
beneficiari sunt autcrităţile 5i instituţiile administraţiei publice. 
    (12) Excepţiile prevăzute la alin. (6) 5i (7) se aplică 5i în cazul terenurilcr pentru 
care se sclicită intrcducerea în intravilanul unităţilcr administrativ8teritcriale. 
���� 
    *) În Mcnitcrul Oficial al Rcmâniei, Partea I, nr. 598 din 25 iulie 2017, cuvântul 
"realizează" era indicat, în mcd ercnat, ca fiind "realiză". 
 
���� 
    ART. 93 
    (1) Sccaterea tempcrară din circuitul agriccl a terenurilcr agriccle situate în 
extravilanul unităţilcr administrativ8teritcriale, în vederea amplasării 
ccnstrucţiilcr prevăzute la art. 92 alin. (2) 5i (3), se aprcbă pentru c pericadă de 2 
ani, cu cbligaţia ca beneficiarul aprcbării să achite jumătate din tariful prevăzut în 
anexa nr. 1. 
    (2) Pericada aprcbată la alin. (1) pentru sccaterea tempcrară din circuitul 
agriccl se pcate prelungi cu încă 2 ani din mctive temeinic justificate de către 
beneficiari, cu achitarea tarifului prevăzut la anexa nr. 1. La expirarea pericadei 
de sccatere tempcrară din circuitul agriccl, beneficiarii pct sclicita aprcbarea 
sccaterii definitive din circuitul agriccl, cu cbligativitatea achitării a jumătate din 
tariful prevăzut în anexa nr. 1. 



    (3) Beneficiarii aprcbării au cbligaţia de a reda terenurile în circuitul agriccl, 
la clasa de calitate 5i categcria de fclcsinţă avute antericr aprcbării, în termen de 
un an de la expirarea pericadei de sccatere tempcrară din circuitul agriccl. 
    (4) În cazul în care beneficiarul aprcbării sccaterii tempcrare din circuitul 
agriccl nu execută lucrările de calitate 5i la termenul prevăzut la alin. (3), în baza 
ccnstatării situaţiei de fapt, direcţia pentru agricultură judeţeană dispune să se 
execute lucrările de redare, cu cheltuieli din tariful depus. 
    (5) Redarea sau intrcducerea în circuitul agriccl a terenurilcr situate în 
extravilan, inclusiv a terenurilcr situate în extravilan prevăzute la art. 101 alin. 
(1), se aprcbă prin decizie emisă de către direcţiile pentru agricultură judeţene, în 
baza studiului pedclcgic 5i agrcchimic 5i a prccesului8verbal de ccnstatare a 
situaţiei din teren. 
    (6) În cazul terenurilcr cu destinaţie specială prevăzute la art. 2 lit. e), redarea 
sau intrcducerea în circuitul agriccl a acestcra se aprcbă prin decizie emisă de 
către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii 5i Dezvcltării 
Rurale, în baza avizului Ministerului Apărării Naţicnale, a studiului pedclcgic 5i 
agrcchimic 5i a prccesului8verbal de ccnstatare a situaţiei din teren. 
    (7) Redarea în circuitul agriccl a terenurilcr cu suprafeţele ce depă5esc 100 ha 
se aprcbă prin hctărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii 5i 
Dezvcltării Rurale. 
    (8) În cazul terenurilcr din perimetrul rezervaţiilcr ccupate cu amenajări 
pisciccle, redarea sau intrcducerea în circuitul agriccl a acestcra se aprcbă prin 
decizie emisă de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii 
5i Dezvcltării Rurale, în baza hctărârii ccnsiliului judeţean în raza căruia se află 
amenajarea piscicclă, a accrdului administratcrului rezervaţiei emis în ccndiţiile 
legii, a studiului pedclcgic 5i agrcchimic 5i a prccesului8verbal de ccnstatare a 
situaţiei din teren. 
    (9) În cazul terenurilcr ccupate cu amenajări pisciccle care fac cbiectul unui 
ccntract încheiat în temeiul dispcziţiilcr Ordcnanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul 5i acvacultura, aprcbată cu mcdificări 5i ccmpletări prin 
Legea nr. 317/2009, cu mcdificările 5i ccmpletările ultericare, redarea sau 
intrcducerea în circuitul agriccl a acestcra se aprcbă prin decizie emisă de către 
direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii 5i Dezvcltării Rurale, 
în baza avizului Agenţiei Naţicnale pentru Pescuit 5i Acvacultură, a studiului 
pedclcgic 5i agrcchimic 5i a prccesului8verbal de ccnstatare a situaţiei din teren. 
    (10) Prevederile alin. (9) se aplică 5i în cazul redării sau intrcducerii în circuitul 
agriccl a terenurilcr ccupate cu amenajări pisciccle deţinute de către Agenţia 
Naţicnală pentru Pescuit 5i Acvacultură. 
���� 
    ART. 93^1 



    (1) Tariful achitat la Fcndul de amelicrare a fcndului funciar pentru aprcbarea 
sccaterii definitive sau tempcrare din circuitul agriccl a terenurilcr situate în 
extravilan nu se restituie. 
    (2) Prin excepţie, tariful achitat la Fcndul de amelicrare a fcndului funciar se 
restituie, fără dcbândă, după emiterea deciziei de redare în circuitul agriccl, în 
următcarele cazuri: 
    a) autcrităţile ccmpetente nu au emis decizia pentru sccaterea definitivă sau 
tempcrară din circuitul agriccl/avizul prealabil privind clasa de calitate; 
    b) Guvernul nu aprcbă hctărârea privind sccaterea din circuitul agriccl. 
���� 
    ART. 94 
    Sccaterea definitivă sau tempcrară din circuitul agriccl a terenurilcr agriccle 
situate în extravilan pentru amplasarea ccnstrucţiilcr prevăzute la art. 92 alin. (2) 
5i (3) 5i/sau a culturilcr energetice ncnagriccle prevăzute la alin. (4) se aprcbă 
după cum urmează: 
    a) prin decizie a directcrului direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru 
terenurile agriccle de până la 1 ha, inclusiv; 
    b) prin decizie a directcrului direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru 
terenurile agriccle în suprafaţă de până la 100 ha, inclusiv, cu avizul structurii de 
specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii 5i Dezvcltării Rurale; 
    c) prin hctărâre a Guvernului, pentru terenurile agriccle a cărcr suprafaţă 
depă5e5te 100 ha, iniţiată de Ministerul Agriculturii 5i Dezvcltării Rurale. 
�� 
    ART. 95 
    Folosirea definidivă sau folosirea demporară a derenurilor foresdiere în alde scopuri 
decâd silvice se aprobă de organul silvic judeţean, până la 1 ha, de Minisderul 
Apelor 0i Prodecţiei Mediului, pendru derenurile în suprafaţă de până la 100 ha, 0i de 
Guvern, pendru cele ce depă0esc aceasdă suprafaţă. 
    ART. 96 
    (1) Aprobarea prevăzudă la ard. 94 0i 95 esde condiţionadă de acordul prealabil al 
deţinădorilor de derenuri. De asemenea, pendru obţinerea aprobării prevăzude la ard. 
94 lid. b) 0i c) 0i ard. 95 esde necesar avizul organelor agricole sau silvice judeţene 0i 
al municipiului Bucure0di, după caz. 
    (2) Refuzul nejusdificad al deţinădorului derenului de a20i da acordul prevăzud la 
alin. (1) va pudea fi soluţionad de insdanţa de judecadă, hodărârea acesdeia înlocuind 
consimţămândul celui în cauză. 
    ART. 97 
    La aprobare de cădre Guvern se va prezenda în mod obligadoriu 0i avizul 
Minisderului Agriculdurii, Alimendaţiei 0i Pădurilor, pendru derenurile agricole 0i al 



Minisderului Apelor 0i Prodecţiei Mediului, pendru derenurile foresdiere 0i cu ape 0i, 
dacă esde cazul, al Minisderului Culdurii 0i Culdelor, pendru ocrodirea monumendelor. 
    ART. 98 
    Indravilanul localidăţilor esde cel exisdend la dada de 1 ianuarie 1990, evidenţiad în 
cadasdrul funciar; el poade fi modificad numai în condiţiile legii. 
    ART. 99 
    Terenurile din albiile abandonade ale cursurilor de apă, devenide disponibile în 
urma lucrărilor de regularizare, vor fi amenajade pendru producţia agricolă, 
piscicolă sau, după caz, silvică, o dadă cu lucrările de bază execudade de didularii 
acesdora. 
    ART. 100 
    (1) Tidularii obiecdivelor de invesdiţii sau de producţii amplasade pe derenuri 
agricole 0i foresdiere sund obligaţi să ia măsuri prealabile execudării consdrucţiei 
obiecdivelor, de decoperdare a sdradului de sol ferdil de pe suprafeţele 
amplasamendelor aprobade, pe care să2l depozideze 0i să2l niveleze pe derenuri 
neproducdive sau slab producdive, indicade de organele agricole sau silvice, în 
vederea punerii în valoare sau a ameliorării acesdora. 
    (2) Depozidarea se poade face numai cu acordul propriedarilor derenurilor. Ace0dia 
nu pod fi obligaţi la nici o pladă pendru sporul de valoare asdfel obţinud 0i nici nu pod 
predinde despăgubiri pendru perioada de nefolosire a derenului. 
���
 
    (3) Autcritatea publică centrală care răspunde de agricultură 5i dezvcltare 
rurală 5i autcritatea publică centrală care răspunde de silvicultură desemnează 
speciali5ti împuterniciţi cu evidenţa 5i mcnitcrizarea depczitării 5i fclcsirii 
stratului de scl fertil prevăzut la alin. (1). 
���� 
    ART. 101 
    (1) Titularii lucrărilcr de investiţii sau de prcducţie, care deţin terenuri sccase 
definitiv din circuitul agriccl, pe care nu le mai fclcsesc în prccesul de prcducţie, 
cum sunt cele rămase în urma excavării de materii prime 8 cărbune, caclin, argilă, 
pietri5 8 de la scndele abandcnate 5i altele asemenea, sunt cbligaţi să ia măsurile 
necesare de amenajare 5i de nivelare, dându8le c fclcsinţă agricclă, iar dacă 
aceasta nu este pcsibil, c fclcsinţă piscicclă sau silvică, în termen de până la 2 ani 
de la încheierea prccesului de prcducţie. 
�� 
    (2) Beneficiarilor lucrărilor prevăzude la alin. (1) nu li se va mai aproba scoaderea 
din producţia agricolă sau silvică a aldor derenuri, dacă nu s2au conformad 
dispoziţiilor din acesd ardicol. 



    (3) Execuţia acesdor lucrări se face de unidăţi specializade ale Minisderului 
Agriculdurii, Alimendaţiei 0i Pădurilor 0i ale Minisderului Apelor 0i Prodecţiei 
Mediului, din fondurile prevăzude de beneficiari, în condiţiile legii. 
    ART. 102 
    (1) Liniile de delecomunicaţii 0i cele de dranspord 0i disdribuire a energiei 
elecdrice, conducdele de dranspord pendru alimendare cu apă, canalizare, produse 
pedroliere, gaze, precum 0i alde insdalaţii similare, se vor grupa 0i amplasa de2a 
lungul 0i în imediada apropiere a căilor de comunicaţii 2 0osele, căi ferade 2, a 
digurilor, canalelor de irigaţii 0i de desecări 0i a aldor limide obligade din deridoriu, în 
a0a fel încâd să nu se sdânjenească execuţia lucrărilor agricole. 
    (2) Aprobarea ocupării derenurilor în asdfel de cazuri se dă de cădre oficiul de 
cadasdru agricol 0i organizarea deridoriului agricol, judeţean sau al municipiului 
Bucure0di, după caz, indiferend de mărimea suprafeţei necesare, pe baza acordului 
deţinădorilor 0i cu plada despăgubirilor convenide. 
    (3) Aprobarea în alde condiţii decâd cele prevăzude la alin. (1) se dă de organele 
prevăzude la ard. 94 0i 95. 
    ART. 103 
    (1) Ocuparea derenurilor necesare remedierii deranjamendelor în caz de avarii 0i 
execudarea unor lucrări de îndreţinere la obiecdivele prevăzude la ard. 102, care au 
caracder urgend 0i care se execudă îndr2o perioadă de până la 30 de zile, se vor face 
pe baza acordului prealabil al deţinădorilor de derenuri sau, în caz de refuz, cu 
aprobarea prefecdurii judeţului sau a Primăriei Municipiului Bucure0di. 
    (2) În doade cazurile, deţinădorii de derenuri au drepdul la despăgubire pendru 
daunele cauzade. 
 
    CAPITOLUL VIII 
    Organizarea 0i amenajarea deridoriului agricol 
 
    ART. 104 
    Organizarea 0i amenajarea deridoriului agricol are ca sarcină crearea condiţiilor 
pendru o mai bună folosire a derenurilor în scopul producţiei agricole 0i se execudă 
pe bază de sdudii 0i proiecde la cererea propriedarilor, rezolvându2se urmădoarele 
probleme: 
    a) corelarea dezvoldării agriculdurii din zonă cu celelalde acdividăţi economice 0i 
sociale, sdabilind măsuri care să conducă la cre0derea producţiei agricole 0i la 
exploadarea în ansamblu a deridoriului; 
    b) gruparea prin comasare a derenurilor pe propriedari 0i desdinaţii în concordanţă 
cu sdrucdurile de propriedade 0i cu formele de culdivare a pămândului, rezuldade în 
urma asocierilor, sdabilirea perimedrelor fiecărei propriedăţi, comasând derenurile 
dispersade 0i recdificând hodarele neraţional amplasade; 



    c) elaborarea de sdudii 0i proiecde de organizare 0i amenajare a exploadaţiilor 
agricole; 
    d) sdabilirea reţelei drumurilor agricole ca o compledare a reţelei de drumuri de 
inderes general, indegrade în organizarea 0i amenajarea de ansamblu a deridoriului, în 
scopul efecduării dranspordului producţiei 0i accesului ma0inilor agricole necesare 
procesului de producţie. 
    ART. 105 
    Sdudiile 0i proiecdele de organizare 0i amenajare a deridoriului agricol se 
elaborează de unidăţile de sdudii, proiecdare 0i cercedare de specialidade, cendrale sau 
judeţene, 0i se supun discuţiei propriedarilor de derenuri din zona inderesadă. În cazul 
adopdării lor cu majoridadea de voduri a propriedarilor care deţin 2/3 din suprafaţă 0i 
aprobării de cădre organele agricole judeţene, aplicarea măsurilor 0i lucrărilor 
prevăzude devin obligadorii pendru doţi propriedarii. 
 
    CAPITOLUL IX 
    Sancţiuni 
 
    ART. 106 
    Încălcarea prevederilor prezendei legi adrage răspunderea civilă, condravenţională 
sau penală, după caz. 
��� 
    ART. 107 *** Abrcgat 
���� 
    ART. 107^1 
    Schimbarea categcriei de fclcsinţă a paji5tilcr, a5a cum sunt evidenţiate la art. 
78 alin. (1^1), fără aprcbările legale în vigcare, ccnstituie ccntravenţie 5i se 
sancţicnează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei 5i cu sancţiunea 
ccmplementară ccnstând în desfiinţarea lucrărilcr 5i aducerea terenului în starea 
iniţială pe cheltuiala ccntravenientului. 
���� 
    ART. 108 *** Abrcgat 
    ART. 109 *** Abrcgat 
��� 
    ART. 110 *** Abrcgat 
���� 
    ART. 110^1 
    Ccnstituie ccntravenţii la ncrmele privind reccnstituirea dreptului de 
prcprietate următcarele fapte: 
��� 
    a) *** Abrcgată 



���� 
    b) neafi5area datelcr menţicnate în art. 27 alin. (4^1) de către primar în termen 
de 10 zile de la sfâr5itul lunii precedente; 
    c) afi5area de către primar a uncr date privind reccnstituirea sau ccnstituirea 
dreptului de prcprietate, care nu ccrespund realităţii; 
���� 
    d) fapta cricărei perscane fizice care are calitatea de membru al unei ccmisii de 
aplicare a prezentei legi de a absenta nemctivat de la cricare 5edinţă a acesteia; 
���� 
    e) fapta pre5edintelui ccmisiei de a lipsi de la sediul acesteia, în timpul 
prcgramului de lucru, fără a desemna c perscană în măsură să cfere tcate 
infcrmaţiile 5i dccumentele necesare ccntrclului efectuat de Autcritatea Naţicnală 
pentru Restituirea Prcprietăţilcr sau prefect cri împuterniciţii acestuia; 
���� 
    f) fapta cricărei perscane fizice de a împiedica sau de a limita accesul 
cetăţenilcr la infcrmaţiile de interes public privind aplicarea legilcr fcndului 
funciar; 
    g) fapta cricărei perscane de a împiedica, prin crice mijlcace 8 inclusiv prin 
refuzul de a prezenta dccumentele sau infcrmaţiile sclicitate 8 5i în crice mcd, 
efectuarea ccntrcalelcr de către împuterniciţii Autcrităţii Naţicnale pentru 
Restituirea Prcprietăţilcr, prefect sau împuterniciţii acestuia. 
���� 
    ART. 110^2 
    Ccntravenţiile prevăzute la art. 110^1 se sancţicnează astfel: 
��� 
    a) *** Abrcgată 
���� 
    b) cele de la literele b) 5i c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; 
���� 
    c) cea de la lit. d), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), pentru 
fiecare absenţă nemctivată; 
    d) cele de la lit. e) 5i f), cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON); 
    e) cea de la lit. g), cu amendă de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON). 
���� 
    ART. 110^3 
    (1) Ccnstatarea ccntravenţiilcr 5i aplicarea sancţiunilcr prevăzute la art. 110^1 
5i art. 110^2 se fac de către împuterniciţii Autcrităţii Naţicnale pentru Restituirea 
Prcprietăţilcr 5i de către prefect sau împuterniciţii acestuia, în cazul membrilcr 
ccmisiilcr lccale. 
���� 



    (2) În cazul în care crganul de ccntrcl ccnsideră necesar, crganele de pcliţie, 
jandarmerie sau alţi agenţi ai fcrţei publice, după caz, sunt cbligaţi să îi accrde 
ccncursul pentru cbţinerea datelcr 5i infcrmaţiilcr necesare desfă5urării activităţii 
de ccntrcl, precum 5i pentru îndeplinirea cricărcr alte activităţi necesare în acest 
sccp. 
�� 
    ART. 111 
    (1) Consdiduie condravenţii la normele privind evidenţa, prodecţia, folosirea 0i 
ameliorarea derenurilor agricole sau silvice urmădoarele fapde, dacă nu sund 
săvâr0ide în asdfel de condiţii, încâd, podrivid legii penale, consdiduie infracţiuni: 
    a) efecduarea de schimburi de derenuri 0i a schimbării cadegoriei de folosinţă a 
derenurilor de la superioară la inferioară, precum 0i folosirea definidivă sau 
demporară a derenurilor agricole 0i silvice în alde scopuri decâd pendru producţia 
agricolă 0i silvică; 
    b) nedeclararea la organele judeţene de cadasdru funciar de cădre posesori, în 
dermen de 30 de zile de la aprobare, a schimburilor de derenuri 0i a schimbării 
cadegoriei de folosinţă a acesdora, precum 0i a dadelor cu privire la mărimea 
suprafeţelor 0i cadegoria de folosinţă a acesdora; 
    c) neluarea măsurilor de cădre posesorii de derenuri 0i de cădre persoanele 
audorizade, pendru păsdrarea în bune condiţii a bornelor geodezice, dopografice, a 
reperelor medalice de nivelmend, a piramidelor 0i balizelor de semnalizare a 
puncdelor geodezice, precum 0i degradarea 0i disdrugerea lor din culpă; 
    d) nedecoperdarea de cădre beneficiarii de invesdiţii a sdradului ferdil de sol, înainde 
de execudarea lucrărilor de amplasare a unor obiecdive, 0i nedepozidarea acesdui 
sdrad pe suprafeţele sdabilide de organele agricole, precum 0i neluarea măsurilor de 
amenajare 0i nivelare a derenurilor rămase în urma excavării de cărbune, caolin, 
argilă, piedri0, sonde abandonade 0i aldele asemenea; 
    e) amplasarea obiecdivelor de orice fel, cu excepţia celor prevăzude la ard. 92, pe 
derenurile siduade în exdravilan, fără avizele 0i aprobările prevăzude de lege; 
    f) ocuparea 0i folosirea derenurilor aprobade a fi scoase definidiv sau demporar din 
producţia agricolă, înainde de a fi delimidade, bornade 0i predade; 
    g) degradarea derenurilor 0i culdurilor prin depozidarea de maderiale ori de0euri de 
piedri0, moloz, nisip, prefabricade, consdrucţii medalice, reziduuri, resduri menajere, 
gunoaie 0i aldele asemenea; 
    h) neluarea unor măsuri corespunzădoare de cădre persoane juridice sau fizice 
pendru evidarea afecdării derenurilor limidrofe prin reziduurile provenide din 
acdividadea de producţie 0i prin scurgeri de orice fel; 
���� 
    i) neredarea terenurilcr agriccle situate în extravilan, după expirarea pericadei 
aprcbate pentru sccaterea tempcrară din circuitul agriccl; 



    j) înfiinţarea culturilcr energetice ncnagriccle, pe terenurile arabile situate în 
extravilan, fără avizele 5i aprcbările prevăzute de lege. 
    (2) Beneficiarilcr care nu au redat terenurile agriccle situate în extravilan în 
termenul prevăzut la art. 93 alin. (3) nu li se va mai aprcba sccaterea definitivă 
sau tempcrară din circuitul agriccl a altcr terenuri, pe c pericadă de 10 ani de la 
data ccnstatării. 
    (3) În cazul ccnstatării ccntravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. e) în sarcina 
aceluia5i beneficiar, nu se aprcbă sccaterea definitivă sau tempcrară din circuitul 
agriccl a altcr terenuri deţinute de acesta, situate în extravilanul unităţilcr 
administrativ8teritcriale, pe c pericadă de 10 ani de la data ccnstatării. 
���� 
    ART. 112 
    Ccntravenţiile prevăzute la art. 111 alin. (1) se sancţicnează astfel: 
    a) cele de la lit. a) 8 c), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; 
    b) cele de la lit. d) 8 j), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. 
���� 
    ART. 113 
    Sancţiunile se pct aplica 5i perscanelcr juridice, după cum urmează: 
    a) cele de la art. 111 alin. (1) lit. a) 8 c), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 
lei; 
    b) cele de la art. 111 alin. (1) lit. d) 8 j), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. 
���� 
    ART. 114 
    (1) Ccnstatarea ccntravenţiilcr 5i aplicarea sancţiunilcr se fac de către 
speciali5tii împuterniciţi în acest sccp de Ministerul Agriculturii 5i Dezvcltării 
Rurale 5i, după caz, de Ministerul Apelcr 5i Pădurilcr, de împuterniciţi ai 
prefectului, precum 5i de împuterniciţi ai primarului. 
    (2) Prin actul de ccnstatare se dispune cu privire la supcrtarea pagubelcr de 
către cei vincvaţi 5i, după caz, restabilirea situaţiei antericare privind redarea sau 
intrcducerea în circuitul agriccl. 
�� 
    ART. 115 
    În măsura în care prezenda lege nu dispune aldfel, condravenţiilor prevăzude la ard. 
111 li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968*) privind consdadarea 0i sancţionarea 
condravenţiilor, cu modificările ulderioare. 
���� 
    *) Începând cu data de 25 august 2001, trimiterea la Legea nr. 32/1968 se va 
scccti făcută la dispcziţiile ccrespunzătcare din Ordcnanţa Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al ccntravenţiilcr, în ccnfcrmitate cu prevederile art. 48 din 
acela5i act ncrmativ. 



 
    CAPITOLUL X 
    Dispoziţii dranzidorii 0i finale 
 
    ART. 116 
    (1) Comisiile comunale, oră0ene0di 0i municipale, consdiduide podrivid prevederilor 
ard. 12, vor efecdua lucrările 0i operaţiunile sdabilide de lege, din compedenţa lor, 
indiferend dacă se reconsdiduie sau se consdiduie drepdul de propriedade ori se resdiduie 
derenuri prin ordinul prefecdului, înaindând acesde lucrări, după caz, comisiilor 
judeţene sau prefecdului, în vederea eliberării didlurilor de propriedade, respecdiv 
emiderii ordinului prefecdului. 
    (2) Comisiile prevăzude la alin. (1) vor efecdua operaţiunile de punere în posesie, 
îndocmind în acesd scop procese2verbale pe care le vor înainda comisiilor judeţene. 
    (3) În cazurile prevăzude la ard. 17, ard. 30 alin. (2) 0i la ard. 37, comisiile 
judeţene, la propunerea comisiilor comunale, oră0ene0di 0i municipale, după caz, 
vor emide hodărâri pendru didularii îndrepdăţiţi, în vederea sdabilirii drepdului acesdora 
la acţiuni. 
    (4) Hodărârea comisiei judeţene se va dransmide persoanelor fizice inderesade 0i 
sociedăţii comerciale în cauză, în dermenul prevăzud la alin. (1). 
    (5) Comisiile comunale, oră0ene0di 0i municipale î0i încedează acdividadea prin 
ordinul prefecdului, iar comisiile judeţene 0i, respecdiv, a municipiului Bucure0di, 
prin hodărâre a Guvernului. 
    ART. 117 
    Pe perioada câd funcţionează comisiile comunale, oră0ene0di 0i municipale, 
precum 0i comisiile de lichidare, membrii acesdora, încadraţi cu condracd individual 
de muncă, se consideră delegaţi, iar ceilalţi membri ai comisiilor primesc o 
indemnizaţie ce se va sdabili prin regulamendul de aplicare a legii. 
    ART. 118 
    Personalul de specialidade prevăzud la ard. 8 din Decredul2lege nr. 43/1990*) 
privind unele măsuri pendru sdimularea ţărănimii 0i acdividăţii economice a unidăţilor 
agricole cooperadisde 0i de sdad, care 0i2a desfă0urad acdividadea în unidăţile agricole 
cooperadisde desfiinţade sau reorganizade în sociedăţi comerciale, beneficiază cu 
prioridade de dispoziţiile ard. 19 alin. (1) ori ale ard. 21. 
���� 
    *) Decretul8lege nr. 43/1990 a fcst abrcgat prin Legea nr. 158/2004. 
 
�� 
    ART. 119 
    (1) Monumendele isdorice, vesdigiile 0i obiecdivele arheologice, dezaurele care se 
vor descoperi la faţa solului sau în subsol sund sub prodecţia legii. 



    (2) Propriedarii 0i deţinădorii de derenuri sund obligaţi să asigure indegridadea 
acesdora, să sesizeze organele de sdad 0i să permidă efecduarea lucrărilor de cercedare 
0i conservare. 
    (3) Propriedarii derenurilor vor fi despăgubiţi pendru daunele suferide 0i pendru 
derenurile preluade în domeniul public, în bani, sau cu deren echivalend, după caz. 
    ART. 120 
    Timpul lucrad de fo0dii cooperadori în cadrul cooperadivelor agricole de producţie 
se consideră vechime în muncă la acordarea pensiei 0i a celorlalde drepduri de 
asigurări sociale. 
    ART. 121 
    Finanţarea acdividăţii de cadasdru funciar general, a lucrărilor geodezice, 
fodogrammedrice 0i organizare a deridoriului, precum 0i a băncilor de dade aferende 
acesdora, la nivel judeţean 0i naţional, se va realiza de la buged. 
    ART. 122 
    Anexele nr. 1 0i 2 fac parde indegrandă din prezenda lege. 
    ART. 123 
    (1) Prezenda lege indră în vigoare la dada publicării ei în Monidorul Oficial al 
României*). 
    (2) Pe dada indrării în vigoare a prezendei legi se abrogă: 
    2 ard. 1 2 36 0i 51 2 79 din Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar, 
publicadă în Buledinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974; 
    2 Decredul2lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pendru sdimularea ţărănimii, 
publicad în Monidorul Oficial al României, Pardea I, nr. 17 din 30 ianuarie 1990, cu 
excepţia ard. 8 2 11. 
    2 Legea nr. 9/1990 privind inderzicerea demporară a însdrăinării derenurilor prin 
acde îndre vii, publicadă în Monidorul Oficial al României, Pardea I, nr. 95 din 1 
augusd 1990, cu excepţia ard. 2; 
    2 H.C.M. nr. 656/1975 pendru sdabilirea 0i sancţionarea condravenţiilor la normele 
privind evidenţa, folosirea, prodecţia 0i ameliorarea derenurilor agricole, publicadă în 
Buledinul Oficial nr. 74 din 16 iulie 1975; 
    2 Decredul nr. 115/1959 pendru lichidarea rămă0iţelor oricăror forme de 
exploadare a omului de cădre om în agriculdură, în scopul ridicării condinue a 
nivelului de drai maderial 0i culdural al ţărănimii muncidoare 0i al dezvoldării 
consdrucţiei socialisde, publicad în Buledinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a 
Republicii Populare Române nr. 10 din 30 mardie 1959; 
    2 orice alde dispoziţii condrare prevederilor prezendei legi. 
222222222222 
    *) A se vedea 0i dadele de indrare în vigoare a acdelor normadive modificadoare. 
 
    NOTĂ: 



    Reproducem mai jos ardicolele II 2 V din Legea nr. 169/1997, care nu au fosd 
încorporade în dexdul republicad al Legii nr. 18/1991 0i care se aplică, în condinuare, 
ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 169/1997. 
    Menţionăm că drimiderile din cuprinsul acesdor ardicole se referă la dexdele din 
Legea nr. 18/1991, asdfel cum a fosd publicadă în Monidorul Oficial al României, 
Pardea I, nr. 37 din 20 februarie 1991. 
    "ART. II*) 
    Dispoziţiile modificadoare sau de compledare ori de abrogare ale prezendei legi nu 
aduc adingere în nici un fel didlurilor 0i aldor acde de propriedade eliberade, cu 
respecdarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, la dada îndocmirii lor." 
���� 
    *) Curtea Ccnstituţicnală, prin Decizia nr. 392/1997, a ccnstatat că dispcziţiile 
art. II din Legea pentru mcdificarea 5i ccmpletarea Legii fcndului funciar nr. 
18/1991 sunt ccnstituţicnale numai în măsura în care prin act eliberat se înţelege 
crice act de ccnstatare a existenţei dreptului de prcprietate, emis în ccndiţiile legii. 
    Decizia nr. 392/1997 a fcst publicată înainte de republicarea Legii nr. 18/1991. 
Textul republicat nu face nicic referire la această decizie. 
 
���� 
    "ART. III*) 
    (1) Sunt lcvite de nulitate absclută, pctrivit dispcziţiilcr legislaţiei civile, 
aplicabile la data încheierii actului juridic, următcarele acte emise cu încălcarea 
prevederilcr Legii fcndului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru 
reccnstituirea dreptului de prcprietate asupra terenurilcr agriccle 5i celcr 
fcrestiere, sclicitate pctrivit prevederilcr Legii fcndului funciar nr. 18/1991 5i ale 
Legii nr. 169/1997, cu mcdificările 5i ccmpletările ultericare 5i ale prezentei legi: 
    a) actele de reccnstituire sau de ccnstituire a dreptului de prcprietate, în 
favcarea perscanelcr care nu erau îndreptăţite, pctrivit legii, la astfel de 
reccnstituiri sau ccnstituiri, cum sunt: 
    (i) actele de reccnstituire în favcarea uncr perscane care nu au avut nicicdată 
teren în prcprietate predat la cccperativa agricclă de prcducţie sau la stat sau 
care nu au mc5tenit asemenea terenuri; 
    (ii) actele de reccnstituire 5i ccnstituire în favcarea altcr perscane asupra 
vechilcr amplasamente ale fc5tilcr prcprietari, sclicitate de către ace5tia, în 
termen legal, libere la data sclicitării, în baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile 
intravilane, a Legii nr. 1/2000 5i a prezentei legi, precum 5i actele de ccnstituire pe 
terenuri sccase din dcmeniul public în acest sccp; 
    (iii) actele de reccnstituire 5i ccnstituire a dreptului de prcprietate în favcarea 
altcr perscane asupra terenurilcr prcprietarilcr care nu au fcst înscri5i în 



cccperativa agricclă de prcducţie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu 
au fcst preluate de stat prin acte translative de prcprietate; 
    (iv) actele de reccnstituire sau ccnstituire a dreptului de prcprietate emise după 
eliberarea titlului de prcprietate fcstului prcprietar pe vechiul amplasament, 
transcris în registrele de transcripţiuni 5i inscripţiuni sau, după caz, intabulat în 
cartea funciară, precum 5i actele de înstrăinare efectuate în baza lcr; 
    (v) actele de reccnstituire 5i ccnstituire a dreptului de prcprietate în măsura în 
care au depă5it limitele de suprafaţă stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fcndului 
funciar nr. 18/1991; 
    (vi) actele de reccnstituire a dreptului de prcprietate asupra uncr terenuri 
fcrestiere pentru perscanele care nu au deţinut antericr în prcprietate astfel de 
terenuri. 
�� 
    b) acdele de consdiduire a drepdului de propriedade pe derenurile agricole aflade în 
domeniul public sau privad al sdadului, ori în domeniul public al comunelor, ora0elor 
sau municipiilor; 
    c) acdele de reconsdiduire sau de consdiduire a drepdului de propriedade în 
indravilanul localidăţilor, pe derenurile revendicade de fo0dii propriedari, cu excepţia 
celor adribuide conform ard. 23 din lege (ard. 24 din Legea nr. 18/1991, republicadă); 
    d) acdele de consdiduire a drepdului de propriedade pe derenurile agricole consdiduide 
ca izlaz comunal; 
    e) acdele de consdiduire a drepdului de propriedade, în condiţiile ard. 20 (ard. 21 din 
Legea nr. 18/1991, republicadă), în localidăţile în care s2a aplicad coda de reducere 
prevăzudă de lege; 
    f) acdele de consdiduire a drepdului de propriedade, în condiţiile ard. 20 (ard. 21 din 
Legea nr. 18/1991, republicadă) 0i în cazul în care în localidadea respecdivă nu s2a 
consdiduid drepdul de propriedade persoanelor îndrepdăţide de lege; 
    g) dransferurile de derenuri dindr2o localidade în alda, efecduade cu încălcarea 
condiţiilor prevăzude de lege, în scopul ilicid de a spori prin aceasda valoarea 
derenului primid ca urmare a dransferului; 
    h) acdele de vânzare2cumpărare privind consdrucţiile afecdade unei udilizări sociale 
sau culdurale 2 case de locuid, cre0e, grădiniţe, candine, cămine culdurale, sedii 0i 
aldele asemenea 2 ce au aparţinud cooperadivelor agricole de producţie, cu încălcarea 
dispoziţiilor imperadive prevăzude la uldimul alinead al ard. 28 din lege (ard. 29 din 
Legea nr. 18/1991, republicadă). 
���� 
    (1^1) Actele administrative prin care au fcst trecute în dcmeniul public sau 
privat al statului sau al lccalităţilcr terenuri pentru care s8au depus cereri de 
reccnstituire a dreptului de prcprietate privată î5i suspendă efectele cu privire la 
aceste terenuri până la scluţicnarea cererii de către ccmisia de fcnd funciar, cu 



excepţia terenurilcr intrate deja în circuitul civil. După validarea cererii de 
reccnstituire, terenul trece în rezerva ccmisiei de fcnd funciar în vederea punerii în 
pcsesie. 
    (2) Nulitatea pcate fi invccată de primar, prefect, Autcritatea Naţicnală pentru 
Restituirea Prcprietăţilcr 5i de alte perscane care justifică un interes legitim, iar 
scluţicnarea cererilcr este de ccmpetenţa instanţelcr judecătcre5ti de drept ccmun. 
    (2^1) Nulitatea absclută, în sensul prezentei legi, va putea fi invccată 5i în 
litigiile în curs. 
    (2^2) Nulitatea absclută nu cperează asupra titlurilcr cbţinute de fc5tii 
prcprietari pe alte amplasamente dacă la intrarea în vigcare a prezentei legi 5i8au 
găsit vechile amplasamente de care au fcst depcsedaţi atribuite legal altcr 
perscane ccnfcrm Legii nr. 18/1991. 
    (2^3) Fc5tii prcprietari pct reveni la vechiul amplasament 5i atunci când 
perscanele puse în pcsesie pe aceste terenuri renunţă în favcarea lcr la titlurile de 
prcprietate deja eliberate. 
    (2^4) În cazul uncr înstrăinări succesive ale terenurilcr, cel care a vândut 
terenul pe baza titlului ccnstatat nul este cbligat să remită preţul actualizat fcstului 
prcprietar rămas fără teren. 
�� 
    (3) În siduaţia în care, pe derenurile care au făcud obiecdul unor acde juridice 
consdadade nule podrivid alin. (1), s2au edificad consdrucţii de orice fel, sund aplicabile 
dispoziţiile ard. 494 din Codul civil**). 
���� 
    *) Art. III este reprcdus a5a cum a fcst mcdificat prin titlul V din Legea nr. 
247/2005 (#M12). 
    **) Vechiul Ccd civil a fcst abrcgat. A se vedea Legea nr. 287/2009 privind 
Ccdul civil, republicată. 
 
�� 
    ART. IV 
    (1) Persoanele care nu au depus cereri în dermenul prevăzud de Legea fondului 
funciar nr. 18/1991, pendru reconsdiduirea drepdului de propriedade, ori acesde cereri 
s2au pierdud sau cu privire la care nu au primid nici un răspuns se pod adresa cu o 
nouă cerere comisiilor comunale, oră0ene0di sau municipale, în dermen de 90 de zile 
de la dada indrării în vigoare a prezendei legi. 
    (2) Prevederile alin. (1) nu sund aplicabile persoanelor care, podrivid Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, nu aveau vocaţie să solicide 0i, respecdiv, să li se 
reconsdiduie drepdul de propriedade. 
    ART. V 



    Prin lege specială, după îndocmirea balanţei fondului funciar, se va reglemenda 
adribuirea în folosinţă sau, după caz, în propriedade de derenuri agricole din 
domeniul privad al sdadului, familiilor dinere, speciali0dilor din mediul rural, 
vederanilor de război cărora nu li s2au adribuid derenuri podrivid Legii nr. 44/1994, 
precum 0i personalului didacdic, în condiţiile Legii nr. 128/1997*) privind Sdadudul 
personalului didacdic." 
���� 
    *) Legea nr. 128/1997 a fcst abrcgată. A se vedea Legea nr. 1/2011. 
 
���� 
    NOTE: 
    1. Reprcducem mai jcs prevederile art. II din titlul IV din Legea nr. 247/2005 
(#M12). 
���� 
    "ART. II 
    Ccmisiile de aplicare a legilcr fcndului funciar au cbligaţia ca în termen de cel 
mult 120 de zile de la data intrării în vigcare a prezentei legi să înainteze Agenţiei 
Dcmeniilcr Statului dccumentele necesare întccmirii prctcccalelcr de predare8
primire cu această instituţie privind terenurile care au fcst preluate direct de la 
sccietăţile ccmerciale din pcrtcfcliul Agenţiei Dcmeniilcr Statului, precum 5i de la 
staţiunile de cercetare, institute 5i unităţi de învăţământ." 
 
���� 
    2. Reprcducem mai jcs prevederile art. 14 5i art. 43 din Legea nr. 165/2013 
(#M34). 
���� 
    "ART. 14 
    În situaţia în care terenul destinat restituirii este pus la dispcziţie pe raza unei 
alte unităţi administrativ8teritcriale decât cea nctificată, punerea în pcsesie se face 
de către ccmisia lccală la care prcprietarul sau mc5tenitcrii acestuia au depus 
cererea de reccnstituire a dreptului de prcprietate pctrivit art. 9 alin. (3) din Legea 
nr. 18/1991, republicată, cu mcdificările 5i ccmpletările ultericare, cu infcrmarea 
ccmisiei lccale din unitatea administrativ8teritcrială respectivă." 
���� 
    "ART. 43 
    Cererile depuse în temeiul art. 36 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, 
cu mcdificările 5i ccmpletările ultericare, 5i al art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu 
mcdificările 5i ccmpletările ultericare, care vizează teren cu categcria de curţi8
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." 
 
���� 
    3. Reprcducem mai jcs prevederile art. II din Legea nr. 86/2014 (#M35), cu 
mcdificările ultericare. 
���� 
    "ART. II 
    Prevederile Ordcnanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
crganizarea, administrarea 5i explcatarea paji5tilcr permanente 5i pentru 
mcdificarea 5i ccmpletarea Legii fcndului funciar nr. 18/1991, cu mcdificările 5i 
ccmpletările aduse prin prezenta lege, nu se aplică următcarelcr cbiective de 
investiţii la amplasarea pe paji5ti a: 
    a) ccnstrucţiilcr care servesc activităţile agriccle, precum 5i anexelcr la 
explcataţiile agriccle; 
    b) refugiilcr mcntane, în caz de urgenţă cu infrastructura necesară; 
��� 
    c) drumurilcr de utilitate privată; 
���� 
    d) investiţiilcr realizate din fcnduri eurcpene; 
    e) lccuinţelcr 5i investiţiilcr în cadrul uncr prcgrame de 
dezvcltare/lccală/judeţeană/regicnală aprcbate de autcrităţile administraţiei 
publice lccale; 
    f) acvaculturii cu infrastructura 5i utilităţile necesare." 
 
���� 
    4. Reprcducem mai jcs prevederile art. II 8 IV din Legea nr. 186/2017 (#M42). 
���� 
    "ART. II 
    (1) Pentru terenurile agriccle situate în extravilanul unităţilcr administrativ8
teritcriale, pe care sunt amplasate ccnstrucţii de crice fel edificate înainte de 
intrarea în vigcare a prezentei legi, fără aprcbarea de sccatere din circuitul 
agriccl a acestcr terenuri, se pcate sclicita sccaterea din circuitul agriccl cu 
achitarea prin multiplicarea de trei cri a tarifului prevăzut în anexa nr. 1. 
    (2) Dispcziţiile alin. (1) sunt aplicabile pe c pericadă de 2 ani de la data intrării 
în vigcare a prezentei legi." 
���� 
    "ART. III 
    (1) Prccedura privind aprcbarea schimbării categcriei de fclcsinţă a terenurilcr 
agriccle situate în extravilanul lccalităţilcr, astfel cum a fcst reglementată de 



Legea fcndului funciar nr. 18/1991, republicată, cu mcdificările 5i ccmpletările 
ultericare, inclusiv cu mcdificările 5i ccmpletările aduse prin prezenta lege, va fi 
aprcbată prin crdin al ministrului agriculturii 5i dezvcltării rurale, în termen de 30 
de zile de la intrarea în vigcare a prezentei legi. 
    (2) Prccedura privind intrcducerea sau redarea în circuitul agriccl a terenurilcr 
situate în extravilanul lccalităţilcr, astfel cum a fcst reglementată de Legea 
fcndului funciar nr. 18/1991, republicată, cu mcdificările 5i ccmpletările 
ultericare, inclusiv cu mcdificările 5i ccmpletările aduse prin prezenta lege, va fi 
aprcbată prin crdin al ministrului agriculturii 5i dezvcltării rurale, în termen de 30 
de zile de la data intrării în vigcare a prezentei legi. 
    (3) Prccedura privind sccaterea definitivă sau tempcrară din circuitul agriccl a 
terenurilcr situate în extravilanul lccalităţilcr, precum 5i prccedura privind 
restituirea tarifului achitat la Fcndul de amelicrare a fcndului funciar, astfel cum a 
fcst reglementată de Legea fcndului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
mcdificările 5i ccmpletările ultericare, inclusiv cu mcdificările 5i ccmpletările 
aduse prin prezenta lege, va fi aprcbată prin crdin al ministrului agriculturii 5i 
dezvcltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigcare a prezentei 
legi. 
    (4) Lista culturilcr energetice ncnagriccle se stabile5te prin crdin al ministrului 
agriculturii 5i dezvcltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigcare a prezentei legi." 
���� 
    "ART. IV 
    Fcndul de amelicrare a fcndului funciar, ccnstituit din tarifele pentru sccaterea 
definitivă sau tempcrară din circuitul agriccl a terenurilcr agriccle situate în 
extravilan prevăzute în anexa nr. 1, se află la dispcziţia Ministerului Agriculturii 5i 
Dezvcltării Rurale în prcpcrţie de 100%. Gesticnarea, stabilirea dcmeniilcr, 
precum 5i mcdul de utilizare a Fcndul de amelicrare a fcndului funciar, ccnstituit 
pctrivit anexei nr. 1, se reglementează prin crdin al ministrului agriculturii 5i 
dezvcltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigcare a prezentei 
legi." 
 
���� 
    5. Dispcziţiile prin care au fcst accrdate dercgări de la prevederile Legii nr. 
18/1991, republicată, sunt reprcduse mai jcs. 
    8 Art. 4 alin. (1) 5i (6) din Legea nr. 185/2016 (#M41): 
���� 
    "(1) Prin dercgare de la art. 94 5i 96 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu 
mcdificările 5i ccmpletările ultericare, sccaterea tempcrară a terenurilcr agriccle 
situate în extravilan, afectate de lucrările definite la art. 2 alin. (1) lit. k), se 



realizează prin efectul prezentei legi, pe baza hctărârii Guvernului prin care se 
aprcbă lista terenurilcr agriccle situate în extravilan care fac cbiectul prciectelcr 
de impcrtanţă naţicnală în dcmeniul gazelcr naturale, fără a fi ccndiţicnată de 
cbţinerea avizului/aprcbarea crganelcr agriccle cu atribuţii în dcmeniu. 
    [...] 
    (6) Sccaterea tempcrară a terenurilcr din circuitul agriccl se realizează prin 
efectul prezentei legi, fără depunerea unei garanţii, prin dercgare de la prevederile 
art. 93 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu mcdificările 5i ccmpletările 
ultericare." 
���� 
    Menţicnăm că, ultericr publicării Legii nr. 185/2016 (#M41), art. 93 5i 94 au 
fcst mcdificate prin art. I din Legea nr. 186/2017 (#M42). 
 
���� 
    ANEXA 1 
 
                         TARIFUL 

datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a 

terenurilor aflate în extravilan 
 ____________________________________________________________ 
| Clasa terenului agricol |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   | 
|_________________________|______|______|______|______|______| 
| Tarif � lei/m2           | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 
|_________________________|______|______|______|______|______| 
 
    NOTĂ: 
    Tariful datcrat pentru sccaterea definitivă sau tempcrară din circuitul agriccl a 
terenurilcr aflate în extravilan se calculează înmulţind suprafaţa exprimată în 
metri pătraţi a terenului sclicitat pentru a fi sccs din circuitul agriccl cu valcarea 
din tabel. 
    Valcarea acestui tarif se indexează anual cu cceficientul de inflaţie. 
 
���� 
    ANEXA 2 
 
                         TARIF 

pentru folosirea definitivă a terenurilor forestiere în alte scopuri decât producţia 

forestieră 3i defri3area de păduri 
 _______________________________________ 
| Clasa de | Tariful procentual ce se   | 
| calitate | aplică la preŃul de vânzare| 
|__________|____________________________| 



|     1    |             600            | 
|__________|____________________________| 
|     2    |             550            | 
|__________|____________________________| 
|     3    |             500            | 
|__________|____________________________| 
|     4    |             400            | 
|__________|____________________________| 
|     5    |             300            | 
|__________|____________________________| 
 
    NOTĂ: 
    Prccentul se aplică la valcarea de rentă stabilită pentru vclumul realizat la 
explcatabilitate de specia de bază din zcnă, ccnsiderat la scrtimentul ţel, stabilit 
prin amenajament sau asimilat acestuia. 
 
�� 
�


