
Comisia pentru mediu

Nr. LXXII/5/25.02.2020

AVIZ
la Propunere legislativa privind unele masuri pentru deblocarea procesului de restituire a

terenurilor catre fo^tii proprietari

Comisia pentru mediu, prin adresa nr. L36/2020 din data de 04.02.2020, a fost sesizata, 

m vederea intocmirii avizului, cu Propunere legislativa prlvtnd unele masuri pentru deblocarea 

procesului de restituire a terenurilor catre fostil proprietari, initiata de Arcan Emilia - senator 

PSD; Silistru Doina - senator PSD; Stan loan - senator PSD; Bogdan Gheorghe-Danut - deputat 

PSD; Calota Florica lea - deputat AIDE; Ciocan Dan - deputat PSD; lancu Marius-lonel - deputat 

PSD; Iftimie Neculai - deputat PSD; Movila Petru - deputat PMP; Nea^a Eugen - deputat PSD; 

Ni^a Nicu - deputat PSD; Pale Danut - deputat PSD; Roman loan Sorin - deputat PSD; Stanescu 

Alexandru - deputat PSD.

Comisia pentru mediu a analizat propunerea legislativa a hotarat sa adopte, cu 

majoritate de voturi, un aviz favorabil cu amendamente admise prevazute in anexa.

Pre§edinte,
Senator Coliban Allen

Secretaiy
Senat^ Resmerita Cornel Cristian

Domnului Senator NICOLAE §erban

Pre§edintele Comisiei juridlce, de numiri, disciplina, imunitati §\ validari
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Anexa
LXXll/5/25.02.2020

Amendamente admise
la propunerea legislativa privind unele masuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor catre fo$tii proprietari

L36/2020

Text propunere legislativa 
L36/2020

Amendamente admise MotlvatieText initial de LegeNr.
Crt.

Titlu se modifica $i va avea urmatorul 
cuprins:

1.

Avand In vedere normele de 
tehnica legislativa $1 ca solutiile 
propuse constau m modificarea 
unui act normativ, se impune ca 
titiui
operatiunea de modificare a 
actului normativ avut m vedere.

Lege pentru modificarea Legii nr. 
165/2013 privind masurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, Tn 
natura sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate m mod abuziv m perioada 
regimului comunist in Romania §i pentru 
modificarea §i completarea Legii nr. 46/ 
2008-Codul silvic

Legea 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 m Romania 
Legea nr.46/2008 - Codul silvic

Titiul - Lege privind unele 
masuri pentru deblocarea 
procesului de restituire a 
terenurilor catre fo5tii 
proprietari actului sa exprime

Art. I Legea nr. 165/2013 
privind masurile pentru 
finalizarea procesului de 
restituire, Tn natura sau 
prin
imobilelor preluate Tn 
mod abuziv Tn perioada 
regimului comunist Tn 
Romania, publicata Tn 
Monitorul Oficial, Partea 
I, nr.278 din 17 mai 2013,

Nemodificat2.

echivalent, a



modificarile $i 
completarile ulterioare, 
se modifica dupa cum 
urmeaza:

cu

Legiuitorul, la formularea 
actualului art.6 alin.5 din Legea 
nr.165/2013, nu a luat m 
considerare un aspect deosebit 
de important, $1 anume acela ca 
Agenda Domeniilor Statului nu 
define m administrare toate 
terenurile din domeniul public 
sau privat al statului, care pot 
face obiectui reconstituirii 
dreptului de proprietate 
evidentiate m situatia de 
inventariere realizata conform 
prevederilor Legll nr.165/2013, 
ci numai terenurile cu destinatie 
agricola, potrivlt dispozipilor 
Legii nr.268/2001.
Aceasta modalitate de 
reglementare cu privire la 
entitatile obligate la schimbarea 
regimului juridic al terenurilor 
supuse retrocedarii, $1 aid ne 
referim numai la desemnarea 
Agen^lei Domeniilor Statului 
alaturi de ANRP, a generat la 
acest moment blocarea 
respective! opera^iunl cu privire 
la terenurile care nu se afla m 
administrarea ADS, cu alte

Art.6 alin.S se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
La propunerea Comisiei Jude^ene de 
Fond Funciar sau, dupa caz, a Comisiei 
de Fond Funciar a Municipiului 
Bucure§ti, Autoritatea Nationala pentru 
Restituirea Proprietatilor institutiile ?! 
autorltafile publice care detIn m 
administrare terenurile solicitate 
demareaza procedurile legale necesare 
m vederea schimbarii regimului juridic al 
terenurilor ce fac obiectui situa^iei 
centralizatoare, aflate m proprietatea 
publica a statului, $i trecerii acestora, tn 
conditiile legii, tn proprietatea private a 
statului pentru a fi afectate restituirii m 
natura.

Art.6Art.63.

{5)La propunerea Comisiei 
Jude^ene de Fond Funciar 
sau, dupa caz, a Comisiei 
de Fond Funciar a

(5) La propunerea comisiei 
Jude^ene de fond funciar sau, 
dupa caz, a Comisiei de Fond 
Funciar a Municipiului 
Bucure^ti, Agentia Domeniilor 
Statului §i Autoritatea 
Nationals pentru Restituirea 
Proprietatilor demareaza 
procedurile legale necesare m 
vederea schimbarii regimului 
Juridic al terenurilor ce fac 

situatiei 
centralizatoare, aflate tn 
proprietatea publica a 
statului, $1 trecerii acestora, m 
conditiile legii, Tn proprietatea 
privata a statului pentru a fi 
afectate restituirii Tn natura.

Municipiului Bucure^ti, 
Mlnisterul Agriculturii ^i 
Dezvoltarii Rurale §i 
Autoritatea Nationals 

Restituireapentru
Proprietatilor demareaza 
procedurile legale
necesare Tn vederea 
schimbSrii 
juridic al terenurilor 
agicole ce fac obiectui 
situatiei centralizatoare, 
aflate Tn proprietatea 
publics a statului, §i 
trecerii acestora, Tn 
conditiile 
proprietatea privatS a 
statului pentru a fi 
afectate restituirii Tn 
natura. ?n acelea§l conditii 
,Mlnisterul Apelor 
PSdurilor 5I Autoritatea 
Nationals

obiectui
regimului

Tnlegii,

pentru



cuvinte, nu are vreo calitate, nu 
detine nici un titlu, nu cunoaste 
situatia jurldica, sens m care 
opinam ca ar fi necesara 
analizarea $i aplicarea 
prevederilor art.866-870 Cod 
civil care reglementeaza dreptui 
de administrare.Tn acelasi 
context, mai trebuie spus ca 
reglementarea nerealista in 
discutie, $i anume art.6 alin.5 din 
Legea nr.165/2013, a condus la 
crearea unor situatii litigioase, 
concretizate prin promovarea 
mai multor cereri de chemare m 
judecata, aflate m prezent pe 
ro/ul instantelor judecatore^ti, 
prin
indreptatite urmaresc obligarea 
celor doua entitati, ADS 5! ANRP, 
la predarea unor suprafete de 
teren care se afla in 
administrarea Inspectoratului de 
Jandarmi BIhor, a Universitatea 
de $tilnte Agricole §i Medicina 
Veterinara 
Timisoara, Mlnisterul Apararii 
Nationale, situatie cel putin 
discutabila, fiind posibil ca 
instantele sa pronunte hotararl 
judecatore^ti de obligare a ADS 
la predarea respectivelor 
terenuri, chiar daca nu exercita 
drept de -administrare asupra

Restituirea Proprietatilor 
demareaza procedurile m 
vederea
schimbariiregimului juridic 
al terenurilor forestiere ce 
au fost proprietatea 
statului pana la 1948 din 
domeniul public al statului 
m domeniul privat al
acestuia, 
legli.Hotararea Guvernului 
este initiate la propunerea 
Comisiei Judetene de
Fond Funciar sau, dupa 
caz, a Comisiei de Fond 
Funciar a Municipiului 
Bucure§ti,

potrivit

Mmisterul
persoaneleApelor 5i Padurilor 5! 

Autoritatea Nationaia 
Restituirea

care

pentru
Proprietatilor demarand
procedurile procedurile 
necesare legale.Datele de 
identificare ale terenurilor
forestiere necesare vor fi 
obligatoriu furnizate de 
detinatorul actual al 
terenurilor forestiere.

Banatuluia



acestora, precum plata de 
cheltuieli judecatore^ti.

Art.ll - Legea nr. 46/2008 
- Codul Silvic, republicata 
Tn Monitorul Oficial at 
Romaniei, Partea I, nr. 
611 din 12 august 2015, 
cu modificarile 
completariie ulterioare, 
se modifica se 
completeaza, dupa cum 
urmeaza:

Nemodificat4.

5.
La articolul 7, dupa litera a) se 
introduce un noua litera, lit. a^), cu 
urmatorul cuprins:
a) fond forestier proprietate privata a 
statului, care a trecut m conditiile 
prezentei legi, din proprietatea publica a 
statului m proprietatea privata a 
acestuia, in vederea reconstituirii 
dreptului de proprietate;

Punerea tn acord cu Decizia nr. 
395/2017
Constltu^ionalea Romaniei.

Curtiia

La articolul 7, dupa art. 2 se introduc 
doua noi articole, art. 2^ - 2^ cu 
urmMorul cuprins:
{2^} Terenurile din fondul forestier 
proprietate publica a statului tree m 
fondul forestier proprietate privata a 
statului prin hotarare a Guvernului 
initiata de Autoritatea Na^ionala pentru 
Restituirea Proprietatilor, m baza 
hotararii prin care a fost validat dreptui

6. Punerea m acord cu Decizia nr. 
395/2017
Constitutionaiea Romaniei

Curtiia

Decizia nr. 395/2017 a Curtii 
Constitutionale a Romaniei 
impune $i un transfer prealabil ai 
terenurilor forestiere din 
domeniul public al statului in



de proprietate asupra terenului 
forestier respectiv de catre Comisia 
Judeteana de fond funciar, sau, dupa 
caz, de catre Comisia de Fond Funciar a 
Municipiului Bucure^ti.
(2^) Terenurile din fondul forestier 
proprietate publica a statului, pentru 
care hotararea prin care a fost validat 
dreptui de proprietate asupra terenului 
forestier respectiv de catre Comisia 
Judeteana de fond funciar, sau, dupa 
caz, de catre Comisia de Fond Funciar a 
Municipiului Bucure^ti, a fost emisa 
anterior intrarii m vigoare a prezentei 
legi, tree 
proprietate publica a statului tn fondul 
forestier proprietate privata 
hotarare a Guvernului inifiata de 
Autoritatea Nationala pentru Restituirea 
Proprietatilor, in baza hotararii prin 
care a fost validat dreptui de 
proprietate asupra terenului forestier 
respectiv.

domeniul privat al acestuia.

din fondul forestier

prin

Decizia nr. 395/2017 a Curtii 
Constitutionalea Romaniei

La articolul 11, alineatul (1) se 
modifica va avea avea urmatorui 
cuprins:
Fondul forestier proprietate publica §1 

privata a statului se administreaza de 
catre Regia Nationala a Padurilor - 
Romsilva, regie autonoma de interes 
national, aflata sub autoritatea statului, 
prin autoritatea publica centrala care 
raspunde de silvicultura, de catre 
InstitutuI National de Cercetare-

Art. 117. Art. 11

(l)Fondul 
proprietate public §i 
proprietate privata a 
statului se administreaza 
de Regia Nafionala a 
Padurilor - Romsilva, regie 
autonoma de interes 
national, • aflata sub

(l)Fondul forestier proprietate 
publica a statului se 
administreaza de Regia 
Nationala a Padurilor 
Romsilva, regie autonoma de 
interes national, aflata sub 
autoritatea statului, prin 
autoritatea publica centrala

forestier Decizia nr. 395/2017 a Curtii 
Constitutionale a Romaniei 
impune ji un transfer prealabi) al 
terenurilor forestlere din 
domeniul public al statului in 
domeniul privat al acestuia.



Dezvoltare in Silvlcultura "Marin 
Dracea" de catre Regia Autonoma 
"Administra^ia 
Protocolului de Stat", prin ocolul silvic 
propriu constituit m condi^iile legii.

care raspunde de silvicultura; 
InstitutuI de Cercetari ^i 
Amenajari Silvice, care se 
reorganizeaza in InstitutuI 
National de Cercetare- 
Dezvoltare m Silvicuitura 
"Marin Dracea" si de Regia 
Autonoma "Administratia 
Patrimoniului Protocolului de 
Stat", prin ocolul silvic propriu 
constituit in conditiile legii

autoritatea statului, prin 
autoritatea publica 
centrala care raspunde de 
silvicuitura, InstitutuI de 
Cercetari §i Amenajari 
Silvice,
reorganizeaza 
InstitutuI National de 
Cercetare-Dezvoltare m

Patrimoniului

care se
m

Silvicuitura 
Dracea" §i de Regia
Autonoma "Administratia 
Patrimoniului Protocolului 
de Stat", prin ocolul silvic 
propriu constituit ■ m
conditiile legii.

"Marin

La articolul 11 dupa alineatui (1), se 
introduce un nou alineat, alin. (1^), cu 
urmatorul cuprins:
(1^) Fondul forestier proprietate privata 

a statului se administreaza de catre 
administratorii prevazuti la alin. (1) 
pana la data predarii-primirii terenului 
de catre proprietar, m baza procesului- 
verbal de punere m posesie.__________

Decizia nr. 395/2017 a Curtii 
Constitutionalea Romaniel

8.




