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La acest moment, exista o neconcordan|a mtre dispozi^iile legale m vigoare privind circuitul civil 

al terenurilor aflate initial m domeniul public al statului §i m administrarea sta^iunilor de cercetare §i 

dezvoltare §i trecute in domeniul privat al unita|ilor administrativ-teritoriale. Neconcordan^a afecteaza 

principiul securita^ii circuitului civil, aceste terenuri facand obiectul reconstituirii dreptului de proprietate 

catre fo§tii proprietari deposeda^i in mod abuziv in perioada comunista sau catre mo§tenitorii acestora, iar 

ulterior au fost instrainate catre ter^e persoane, cumparatori de buna-credin^a.

Concret, sunt in vigoare la acest moment atat:

- dispozitiile art. 10 alin. 2 Legea nr. 213/2018 (preluat in prezent de art. 292 din Codul 

adiministrativ) ce prevad ca “Trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al 

unei unitdli administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului jude{ean, respectiv a Consiliului 

General al Municipiului Bucure§ti sau a consiliului local, dupd caz, prin hotdrare a Guvernului.

Cat §i:

- prevederile art. 27 alin. 7/1 din HG nr. 890/2005 introdus prin HG nr. 1832/2005;
”Hotdrdrile de validare ale comisiei judetene vor cuprinde, atunci cdnd sunt aplicabile dispozitiile art. Ill 

alin. (11) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea §i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

cu modificdrile §i completdrile ulterioare, un articol distinct prin care se constatd trecerea suprafetei 

supuse restituirii din domeniul public in domeniul privat al statului sau al localitdtilor §i punerea sa la 

dispozife comisiei locale in vederea punerii in posesie. ”

Mai mult decat atat, Inalta Curte de Casa^ie §i Justice s-a pronun^at in Decizia nr. 23/2011 in sensul ca: 
“In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 si art. 10 alin. (2) din Legea nr. 
213/1998 raportat la art. 55 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 referitor la trecerea terenurilor aflate in administrarea 

institutiilor prevdzute de art. 9 alin. (1) §i art. 9 alin. (l‘) din Legea nr. 1/2000 din domeniul public al statului in 

domeniul privat al unitdtii administrativ-teritoriale, stabile^te ca sintagma "in conditiile legii" din cuprinsul 
Legii nr. 1/2000 trebuie inteleasd in sensul trimiterii la conditiile prevdzute de Legea nr. 213/1998 cu privire la 

obligativitatea parcurgerii procedurii de trecere a terenurilor din domeniul public in domeniul privat, prin 

hotdrare a Guvernului, emisd cu privire la terenurile delimitate in conditiile art. 9 si 12 din Legea nr. 1/2000”

Decizia 23/2011 pronun^ata de Inalta Curte de Casa^ie si Justilie a constatat ca se incalca 

principiul ierarhiei actelor normative. Astfel, dezactivarea unui teren din domeniul public al statului 

trebuie sa se faca printr-un act cu aceea§i for|a juridica.

In acest sens s-a pronuntat si Decizia nr. 48 din 14 octombrie 2019 pronuntata de catre Inalta 

Curte de Casatie si Justitie -Completul pentru dezlegarea unor chetsiuni de drept prin care au fost respinse 

ca inadmisibile, sesizarile formulate de Tribunalul Calara§i - Sec^ia civila, in dosarele nr. 2688/269/2016



§i nr. 2689/269/2016, in vederea pronunfarii unei hotarM prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de 

drept:

„Interpretarea dispoziliilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publica, cu modificarile §i completarile ulterioare - forma in vigoare in anul 2008, prin raportare la art. 27 

alin. (7) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuliile §i funclionarea comisiilor pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului §i modului de atribuire a titlurilor 

de proprietate, precum §i punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 

890/2005 §i art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole §i celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 §i 

ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile §i completarile ulterioare, din perspectiva art. 1 din Protocolul nr. 1 

adifional la Conventia pentru apararea drepturilor omului §i a libertalilor fundamentale, a principiului 

securitatii raporturilor juridice §i a principiului bunei-credin|e, avand in vedere trecerea a circa 8 ani de la 

emiterea hotarmlor comisei jude|ene (urmate de erniterea de titluri de proprietate), pana la formularea 

acliunii in nulitatea absoluta a acestora, in sensul ca nulitatea absoluta a hotararilor comisiei jude^ene 

emise fara parcurgerea procedurii de trecere a terenurilor din domeniul public in domeniul privat prin 

hotarare a Guvernului emisa cu privire la terenurile delimitate in condi^iile art. 9 §i art. 12 din Legea nr. 

1/2000 nu opereaza in situa^ia in care au fost emise titluri de proprietate in procedura Legii fondului 

funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare”.

Necesitatea adoptarii acestui act normativ a fost determinata de faptul ca prin aceste decizii ale 

Inaltei Curti de Casatie si Justitie a fost afectat principiul securitatii circuitului civile deoarece in ceea ce 

priveste terenurile aflate initial in domeniul public al statului §i in administrarea statiunilor de cercetare si 

dezvoltare si trecute in domeniul privat al unitatilor administrative-teritoriale, la dispozitia comisiilor 

locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, prin hotarari ale comisiilor judetene de 

fond funciar, acestea au facut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate catre fostii lor proprietari 

deposedati in mod abuziv in perioada comunista sau catre mostenitorii acestora, iar ulterior au fost 

instrainate catre terte persoane, cumparatori de buna-credinta.

Avand in vedere ca atat timp cat nu se pune in discutie vocatia dreptului de proprietate al 

beneficiarilor reconstituirilor dreptului de proprietate in conditiile in care procesul de reconstituire oricum 

a fost unul anevoios si avand caracterul reparator al legilor de reconstituire a dreptului de proprietate, o 

eventuala consecinta a incalcarii principiului ierarhiei actelor juridice (din culpa legiuitorului) constatate 

de catre ICCJ ar avea urmari nedorite in privinta securitatii circuitului civil.

Comisiile Judetene si Locale de Fond funciar au aplicat prevederile Legilor fondului funciar in 

conditiile prevederilor Regulamentului de aplicare a Legiil8/1991 (Hotararea Guvernului nr. 890/2005). 

Potrivit acestei proceduri, Hotararea Comisiei Judetene de Fond Funciar era necesard §i suficientd in



scopul trecerii terenurilor din domeniul public al statului in domeniul privat al localitdtilor cu condifia 

prevederii unui articol distinct in cuprinsul hotdrdrii Comisiei Judefene de fondfunciar.

Interpretarea data de Decizia 23/2011 a Inaltei Curfi de Casafie §i Justifie invalideaza tot 
procesul de reconstituire a dreptului de proprietate pe teritoriul mtregii fari m condifiile preluarii 
terenurilor din domeniul public al statului. Se impune, astfel, completarea dispozifiilor art. 10 din 

Legea nr. 1/2000 (act normativ cu putere egala cu Legea 213/1998 §i ale Codului Administrativ - OUG 

57/2019) pentru a salvgarda hotararile Comisiilor Jude|ene prin care au fost trecute terenurile din 

domeniul public al statului (aflate m administrarea sta|iunilor de cercetare) in domeniul privat al unitalilor 

administrative-teritoriale §i la dispozilia Comisiilor locale de Fond Funciar.

Prin urmare, fa^a de argumentele men(ionate, am elaborat prezenta propunere legislative de 

completare a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole 

si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 

169/1997, pe care, in conformitate cu prevederile art. 74 §i 75 din Constitu^ie, republicata, o supunem 

Parlamentului spre dezbatere §i adoptare.
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label cu coinitiatorii propunerii legislative - Lege pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 ^i ale Legii nr.169/1997
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