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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, m natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate 

in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, precum si 
pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.I.- Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului 

de restituire in natura sau prin echivalent a imobilelor preluate in mod abuziv in 

perioada regimului comunist in Romania, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr.278 din 17 mai 2013, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
„(5) La propunerea comisiei judelene de fond funciar sau, dupa caz, a 

Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucure§ti, Ministerul Agriculturii §i 

Dezvoltarii Rurale §i Autoritatea Na^ionala pentru Restituirea Proprieta^ilor 

demareaza procedurile legale necesare in vederea schimbarii regimului juridic al 

terenurilor agricole ce fac obiectul situa^iei centralizatoare, aflate in proprietatea 

publica a statului, §i trecerii acestora, in condi^iile legii, in proprietatea privata a
A

Statului pentru a fi afectate restituirii in natura. In acelea§i condi^ii, Ministerul
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Mediului, Apelor §i Padurilor §i Autoritatea Na^ionala pentru Restituirea 

Proprieta^ilor demareaza procedurile legale necesare in vederea schimbarii 

regimului juridic al terenurilor forestiere apartinand domeniului public al 

statului, §i trecerii acestora, in condi^iile legii, in proprietatea privata a statului 

pentru a fi afectate restituirii in natura. Datele de identificare ale terenurilor 

' pentru care se propune schimbarea regimului juridic vor fi fumizate de 

de^inatorii acestora.”

2. La articolul 13, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art.l3.- (1) In situafia in care restituirea terenurilor forestiere pe 

vechile amplasamente nu este posibila, reconstituirea dreptului de proprietate se 

face pe alte amplasamente de pe raza unitalii administrativ-teritoriale, chiar daca 

acestea s-au aflat in proprietatea statului roman inainte de anul 1948, au intrat in 

proprietatea statului sau au fost incluse in amenajamente silvice dupa aceasta 

data. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere aflate 

in domeniul public al statului la data solutionarii cererii se face in condi^iile 

legii, cu respectarea prevederilor art.6 alin.(5).”

Art.II.- Legea nr.46/2008 - Codul silvic, republicata in Monitorul Oficial 

al Romaniei, Partea I, nr.611 din 12 august 2015, cu modificMle si completarile 

ulterioare, se modified si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua 

litera, lit.a^), cu urmatorul cuprins:
„a‘) fond forestier proprietate privata a statului, care a trecut in 

condifiile legii, din proprietatea publica a statului in proprietatea privata a 

acestuia, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate;”
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2. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„Art.ll.- (1) Fondul forestier proprietate publica §i privata a statului se 

administreaza de catre Regia Na^ionala a Padurilor - Romsilva, regie autonoma 

de interes national, aflata sub autoritatea statului, prin autoritatea publica 

centrala care raspunde de silvicultura, de catre Institutul National de Cercetare- 

Dezvoltare in Silvicultura «Marin Dracea» §i de catre Regia Autonoma 

«Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», prin ocolul silvic propriu 

constituit in condi^iile legii.”

3. La articolul 11 dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, 
alin.(l^), cu urmatorul cuprins:

„(l') Fondul forestier proprietate privata a statului se administreaza de 

catre administratorii prev^^i la alin.(l) pana la data predarii terenului catre 

proprietar, in baza procesului-verbal de punere in posesie.”

Art.III.- Procedurile aflate in derulare in vederea trecerii terenurilor 

agricole si forestiere din proprietatea publica a statului in proprietatea privata a 

acestuia, indiferent de faza in care se afla potrivit prevederilor legale aflate in 

vigoare la data solicitarii, vor continua si se vor completa cu dispozitiile 

prevazute de prezenta lege.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in ^ledinfa din 

6 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din 

Constitufia Romaniei, republicata.

PRE^EDINTELE SENATULUI 

Anca I^na Dragu

legislativ
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