
Parlamentul Romaniei

SenatuICamera Deputatilor

LEGE

pentru modificarea si completarea 

Legii fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic: Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (3) al art. 24 se modibca si va avea urmatorul euprins:

”(3) Proprietarii actuali ai constructiilor edificate de catre fostele cooperative agricole de 

productie, de fostele asociatii economice intercooperatiste, de fostele organizatii si entitati ale 

cooperatiei de consum, ori de alte foste entitati cooperatiste, indiferent de denumirea acestora, 

pot solicita Comisiei judetene de fond funciar constituirea dreptului de proprietate pentru 

terenurile aferente acestor constructii, terenuri avand categoria de curti-constructii, 

indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) solicitantii fac dovada proprietatii asupra constructiilor;

b) solicitantii fac dovada inregistrarii constructiei in registrul agricol, cu exceptia persoanelor 

juridice ale caror constructii se afla edificate in orase, municipii si sectoare ale municipiului 

Bucuresti, precum si a platii impozitelor si taxelor aferente acesteia in conformitate cu 

prevederile legale;

c) pentru terenul aferent constructiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate 

in favoarea altei persoane;”

cu

2. Alineatul (2^3) al art.27. se modifica si va avea urmatorul euprins:



” (2^3) In cazul terenurilor'aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti edificate anterior 

datei de 01.01.1990, precum si curtii si gradinii din jurul acestora, care nu an fost 

cooperativizate, proprietarii caselor de locuit, inclusiv cei care au cumparat imobilul potrivit 

prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu 

destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, pot solicita 

comisiei judetene emiterea titlului de proprietate in conditiile prezentei legi, cu intrunirea 

cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) daca detinatorii sau mo§tenitorii acestora figureaza cu casa de locuit in registrele agricole 

sau registrele cadastrale §i in evidentele fiscale;

b) daca terenul este in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale §i 

persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai constructiilor

c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de catre 

alte persoane.

3. Dupa alineatul (2^3) al art. 27 se introduce un nou alineat, alineatui (2^4) care va 

avea urmatorul cuprins:

”(2^4) Suprafata maxima de teren intravilan care poate fi atribuita in proprietate este de maxim 

6000 mp.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea 

prevederilor art. 74 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei,
republicata.
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