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AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr.l8 din 19 februarie 1991 (b283/23.06.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 (b283/23.06.2021).

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 13.07.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• restituirea terenurilor aferente construcţiilor din categoriile vizate nu poate fi făcută 

decât în limita suprafeţei deţinute iniţial de proprietari, în baza documentelor de 

proprietate doveditoare. Prezentarea documentelor de proprietate asupra construcţiei 

nu reprezintă dovada suficientă pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenului aferent şi nu justifică limita discriminatorie de maxim 6.000 mp care poate 

fi atribuită în proprietate;
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• expunerea de motive a propunerii legislative nu prezintă o analiză a proprietarilor 

aflaţi în această situaţie, implicit nu este estimată suprafaţa de teren care ar trebui 

restituită;

• în contextul rmui precedent la nivel naţional din punct de vedere al vânzării

/cesionării drepturilor de proprietate, riscul înstrăinărilor abuzive ale unor suprafeţe 

de.teren.necuvenite este foarte mare. -----------------—- -----------

Preşedinte, 
Bogdan SIMION /.
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