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

ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, trimis cu adresa nr. PL -x  740 din 5 decembrie 2011 şi înregistrată sub 
nr. 31/1220 din 8 decembrie 2011 şi respectiv 24/702 din 8 decembrie 2011 la Comisia pentru agricultură. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din             
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor  este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 28 noiembrie 
2011, cu respectarea prevederilor art. 75 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, conform 
avizului nr. 628 din 6 iunie 2011. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 26 precum şi art. 36 alin. (1) din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  



  

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1984 din 26 august 2011, nu susţine adoptarea 
iniţiativei legislative. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, prin adresa nr. 
26/588 din 14 decembrie 2011, a avizat negativ proiectul de Lege. 
               În conformitate cu  prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia juridică a dezbătut iniţiativă legislativă în şedinţa din 28 februarie 2012.  

     În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, membrii celor două Comisii au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 28 martie 2012. Din numărul 
total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, la şedinţă au participat 13 deputaţi. Din numărul 
total de 28 membrii ai Comisiei pentru agricultură, la şedinţă au participat 16 deputaţi.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu amendamentele admise, astfel cum sunt 
redate în Anexa I la prezentul raport.  

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

 
 

 
                        PREŞEDINTE,                                                                     PREŞEDINTE, 

          Daniel BUDA                                             Conf. univ. dr. ing. Adrian RĂDULESCU 
 
 
 
 
 
         SECRETAR,             SECRETAR, 
   Gabriel Andronache         Marian AVRAM                                 

 
 
 
        Consilier parlamentar,           Consilier parlamentar, 
              Iuliana Fuiorea                                  Ioana Goţa 
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ANEXA  I 

 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  

 
Nr. 
crt. Text din Legea 18/1991 Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

1. LEGEA 
fondului funciar nr.18 din 19 
februarie 1991 

LEGE 

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

LEGE 
pentru modificarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 
 

Autor: Comisia juridică şi 
Comisia pentru agricultură 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

2.  
Articol unic - Legea fondului 
funciar nr.18/1991, republicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. nr. 1 din 5 
ianuarie 1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează:

Articol unic - Legea 
fondului funciar nr.18/1991, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
 

Autor: Comisia juridică şi 
Comisia pentru agricultură 

- pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

3. Art. 26 - (1) Terenurile situate 
în intravilanul localităţilor, 
rămase la dispoziţia 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, de la persoanele 
care au decedat şi/sau nu au 

Alineatul (1) al 
articolului 26 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„Art. 26.- (1) Terenurile situate 
în intravilanul şi/sau 

Nemodificat  
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moştenitori, trec în 
proprietatea publică a 
unităţilor administrativ-
teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale respective, în 
baza certificatului de vacanţă 
succesorală eliberat de notarul 
public. în acest sens, secretarul 
unităţii administrativ-
teritoriale are obligaţia ca, în 
termen de 30 de zile de la 
înregistrarea fiecărui deces al 
persoanelor respective, să 
comunice camerei notarilor 
publici competente datele 
prevăzute la art. 68 din Legea 
notarilor publici şi a activităţii 
notariale nr. 36/1995, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, în vederea 
dezbaterii procedurii 
succesorale. Neîndeplinirea de 
către secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale a 
obligaţiei prevăzute în 
prezentul alineat se 
sancţionează administrativ, 
potrivit legii.

extravilanul localităţilor, rămase 
la dispoziţia autorităţilor 
administraţiei publice locale, de 
la persoanele care au decedat 
şi/sau nu au moştenitori, intră în 
domeniul privat al acestora şi în 
administrarea unităţii 
administrativ-teritoriale pe raza 
căreia este situat bunul 
respectiv, în baza certificatului 
de vacanţă succesorală eliberat 
de notarul public. In acest sens, 
secretarul unităţii administrativ-
teritoriale are obligaţia ca, în 
termen de 30 de zile de la 
înregistrarea fiecărui deces al 
persoanelor respective, să 
comunice camerei notarilor 
publici competente datele 
prevăzute la art. 68 din Legea 
notarilor publici şi a activităţii 
notariale nr. 36/1995, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, în vederea dezbaterii 
procedurii succesorale. 

 
4



  

Neîndeplinirea de către 
secretarul unităţii administrativ-
teritoriale a obligaţiei prevăzute 
în prezentul alineat se 
sancţionează administrativ, 
potrivit legii."

4. (2) Schimbarea regimului 
juridic al terenurilor prevăzute 
la alin. (1), din proprietatea 
publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale 
respective în proprietatea 
privată a acestora, este 
interzisă şi se sancţionează cu 
nulitatea absolută.

Alineatul (2) al articolului 
26 se abrogă.

Nemodificat  

5.  După alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, (2), 
care va avea 
următorul cuprins: 
        „(2) Modalităţile juridice 
de utilizare a terenurilor 
prevăzute la alin.(l) se stabilesc 
prin hotărâre a consiliului local 
în a cărui administrare se află, în 
funcţie de necesităţile 
administraţiei publice locale."

Nemodificat  

6.  
 
 
Art. 36
(1)Terenurile aflate în 

Alineatul (1) al articolului 36 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Alineatul (1) al articolului 
36 va avea următorul
cuprins: 
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proprietatea statului, situate în 
intravilanul localităţilor şi care 
sunt în administrarea 
primăriilor, la data prezentei 
legi, trec în proprietatea 
comunelor, oraşelor sau a 
municipiilor, urmând regimul 
juridic al terenurilor prevăzute 
la art. 26.
 

 
„Art.36.- (1) Terenurile aflate în 
proprietatea statului, situate în 
intravilanul localităţilor şi care 
sunt în administrarea consiliilor 
locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, la data 
prezentei legi, pot trece în 
domeniul privat al comunelor, 
oraşelor sau al municipiilor prin 
hotărâre a autorităţilor 
administraţiei publice locale 
deliberative."

 
Nemodificat 
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