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privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor 
către foştii proprietari 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.I. Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru fmalizarea procesului de 
restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.278 din 17 mai 2013, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(5) La propunerea Comisiei Judelene de Fond Funciar sau, după caz, a 

Comisiei Judelene de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Nalională pentru Restituirea 
Proprietălilor demarează procedurile legale necesare în vederea schimbării 

regimului juridic al terenurilor agricole ce fac obiectul situaliei centralizatoare, 
aflate în proprietatea publică a statului şi trecerii acestora în condiliile legii în 
proprietatea privată a statului pentru a fi afectate restituirii în natură. In aceleaşi 

condilii, Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Autoritatea Nalională pentru Restituire a 
Proprietălilor demarează procedurile necesare în vederea schimbării regimului 
juridic al terenurilor forestiere ce au fost în proprietatea statului până la 1948 din 
domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, potrivit legii. Hotărârea 

Guvernului este iniliată la propunerea motivată a Comisiei Judelene de Fond 
Funciar sau, după caz, a Comisiei Judelene de Fond Funciar a Municipiului 
Bucureşti, Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Autoritatea Nalională pentru Restituire 
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a Proprietăţilor demarând procedurile necesare legale. Datele de identificare ale 
terenurilor forestiere necesare vor fi obligatoriu furnizate de deţinătorul actual al 
terenurilor forestiere." 

2. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,Art. 13.- (1) În situaţia în care restituirea terenurilor forestiere pe vechile 

amplasamente nu este posibilă, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe 
alte amplasamente de pe ran unităţii administrativ-teritoriale, chiar dacă acestea 
s-au aflat în proprietatea Statului Român, înainte de anul 1948, au intrat în 
proprietatea statului sau au fost incluse în amenajamente silvice după această data. 
Restituirea terenurilor forestiere aflate în proprietatea Statului Român înainte de 
anul 1948 se face în condiliile legii, cu respectarea prevederilor art.6 alin.5. 
Restituirea terenurilor forestiere care după anul 1948 au intrat în proprietatea 
statului, respectiv terenurile proprietate privată ce au făcut obiectul nalionalizării, 

precum şi cele confiscate ulterior, se face direct de comisiile locale şi judeţene de 
fond funciar, conform prevederilor legale în vigoare." 

Art.II: Legea nr.46/2008 - Codul silvic, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.611 din 12 august 2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 7 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, 

litera e), cu următorul cuprins: 
„e) fond forestier proprietate privată a statului, care a fost trecut, în 

condiliile legii, din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia, 
în vederea reconstituirii dreptului de proprietate." 

2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Fondul forestier proprietate publică şi proprietate privată a statului se 

administrează de Regia Najională a Pădurilor - ROMSILVA, regie autonomă de 
interes naţional, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care 
răspunde de silvicultură, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, care se 
reorganizează în Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin 
Drăcea" şi de Regia Autonomă „Administralia Patrimoniului Protocolului de Stat", 
prin ocolul silvic propriu constituit în condiţiile legii." 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 
condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

p. PRESEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


