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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii 

nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 

prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii
nr.169/1997

Analizând propunerea legislativă pentru completarea Legii 

nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 

prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 

nr.169/1997 (b263 din 17,06.2021), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/3342/22.06.2021 şi înregistrată la 

Consiliul Legislativ cu nr.D537/23.06.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul ait.2 alia(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art46(3) 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 
Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 

considerente:
1. Propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii 

nr, 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 

Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, 
modificările şi completările ulterioare.

Intervenţia legislativă este argumentată în Expunerea de motive 

prin faptul că acest moment, există o neconcordanţă între 

dispoziţiile legale în vigoare privind circuitul civil al terenurilor aflate 

iniţial în domeniul public al statului şi în administrarea staţiunilor de 

cercetare şi dezvoltare şi trecute în domeniul privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale. Neconcordanţa afectează principiul

cu
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securităţii circuitului civil, aceste terenuri făcând obiectul 

reconstituirii dreptului de proprietate către foştii proprietari 

deposedaţi în mod abuziv în perioada comunistă sau către moştenitorii 

acestora, iar ulterior au fost înstrăinate către terţe persoane, 
cumpărători de bună-credinţă.'\

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.136 alin.(3) 

din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea dispoziţiilor 

art.75 alin.(l) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este 

Senatul.
Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
2. Referitor la Expunerea de motive, semnalăm că aceasta nu 

respectă structura instrumentului de prezentare şi motivare prevăzută la 

art.31 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. Astfel, nu sunt clar prezentate cerinţele care reclamă 

intervenţia normativă, nici finalitatea reglementărilor propuse, cu 

evidenţierea implicaţiilor pe care reglementarea propusă le are asupra 

legislaţiei în vigoare, şi nici măsurile de implementare a soluţiilor 

legislative preconizate. Totodată, semnalăm că nu toate ipotezele 

juridice ale măsurii preconizate sunt prezentate şi argumentate în 

cuprinsul instrumentului de prezentare şi motivare.
Menţionăm că, potrivit considerentelor exprimate în Decizia 

Curţii Constituţionale nr.682 din 27 iunie 2012, ..dispoziţiile art6 din 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată 

[...], cu modificările şi completările ulterioare instituie obligaţia 

fundamentării actelor normative. [...]. Lipsa unei fundamentări 

temeinice a actului normativ în discuţie determină, [...], încălcarea 

prevederilor din Constituţie cuprinse în art.l alin.(5)
A

3. In ceea ce priveşte soluţia legislativă preconizată pentru artlO 

alin.(3), potrivit căreia ..Sunt şi rămân la dispoziţia comisiilor locale de 

fond funciar, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate către 

foştii proprietari ai acestora sau către moştenitorii lor, terenurile aflate 

iniţial în domeniul public al statului şi în administrarea staţiunilor de 

cercetare şi dezvoltare şi trecute în domeniul privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale, la dispoziţia comisiilor locale pentru 

stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, prin hotărâri ale
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comisiilor judeţene de fond funciar, chiar şi în situaţiile în care nu au 

fost adoptate hotărâri de guvern pentru modificarea regimului juridic 

al acestor terenuri, semnalăm că, în actuala redactare, este contrară 

normelor constituţionale, legislaţiei în domeniu şi jurisprudenţei Curţii 

Constituţionale, respectiv a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, după cum 

urmează:
3.1. Potrivit prevederilor art.62 teza I din Legea nr.24/2000, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ,f)ispoziţiile de 

modificare şi de completare se încorporează, de la data intrării lor în 

vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta^".
Astfel, se consacră în plan legislativ ipoteza juridică potrivit 

căreia trecerea terenurilor în domeniul privat al unităţilor administrativ- 

teritoriale, din domeniul public al statului şi administrarea staţiunilor de 

cercetare şi dezvoltare, se realizează şi prin hotărâri ale comisiilor 

judeţene de fond funciar, chiar şi în situaţiile în care nu au fost adoptate 

hotărâri de guvern pentru modificarea regimului juridic al acestor 

terenuri, indiferent de momentul la care s-a realizat trecerea respectivă.
Ca urmare, în redactarea preconizată, norma este susceptibilă a 

afecta principiul constituţional al neretroactivităţii legii, consacrat de
A

art.l5 alin.(2) din Constituţie. In acest sens, menţionăm că în 

considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr.57/2006, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164/2006, s-a stabilit că 

„orice prevedere nouă poate fi aplicată numai de la data intrării sale 

în vigoare, pentru a respecta principiul neretroactivităţii legii, 
consacrat de art.l5 alin.(2) din Constituţie^'.

3.2. Soluţia legislativă preconizată contravine şi jurisprudenţei 

înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. în acest sens, precizăm prin Decizia 

nr.23/17.10.2011, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a statuat că: „trecerea 

terenurilor aflate în administrarea instituţiilor prevăzute de art.9 alin.(l) 

şi (fi) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, din 

domeniul public al statului în domeniul privat al unităţilor administrativ- 

teritoriale se face în mod obligatoriu cu parcurgerea procedurii de 

trecere a terenurilor din domeniul public în domeniul privai prin 

hotărâre a Guvernului.
Guvernul României a dispus, în cazul anumitor suprafeţe de teren, 

trecerea din domeniul public în domeniul privat, în administrarea unor 

comisii locale, în vederea stabilirii dreptului de proprietate pentru 

persoanele îndreptăţite [....] cu titlu exemplificativ, prin Hotărârea
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Guvernului nr.131/2008, Guvernul României a aprobat trecerea în 

domeniul privat al statului şi în administrarea Consiliului Local al 

Comunei Balotesti si a Consiliului Local al Comunei Corbeanca a unor
9 f

suprafeţe de teren, în vederea stabilirii dreptului de proprietate privată 

pentru persoanele îndreptăţite. Se poate reţine, prin urmare, că atunci 

când s-a dorit trecerea unor terenuri în domeniul privat, Guvernul 

României a emis hotărâri în acest sens, identificând în concret (în anexa 

nr.9 la Hotărârea Guvernului nr. 131/2008) suprafeţele de teren 

indispensabile activităţii de cercetare//
Totodată, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a mai statuat prin această 

decizie că „«m se poate recunoaşte comisiei judeţene competenţa de a 

dispune trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenurilor 

aflate în perimetrul staţiunilor de cercetare, comisia neputându-se 

substitui puterii executive în ceea ce priveşte competenţa exercitării 

atribuţiilor stabilite de Legea nr.213/1998^/
Precizăm că, potrivit prevederilor art.517 alin.(4) din Legea 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, ,f4) Dezlegarea dată 

problemelor de drept judecate este obligatorie de la data publicării 

deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I/\
3.3. De asemenea, soluţia legislativă propusă pentru art.lO alin.(3) 

este contrară atât dispoziţiilor legale în domeniu, cât şi jurisprudenţei 

constante a Curţii Constituţionale.
3 3

A

In acest sens, menţionăm că aspecte referitoare la nivelul 

reglementărilor care vizau transferuri interdomeniale au făcut obiectul 

Deciziei Curţii Constituţionale nr.1/2014, în considerentele căreia se 

precizează următoarele: „Curtea reţine incidenţa dispoziţiilor art.860 

alin.(3) din Codul civil şi art.9 alin. (1) din Legea nr.213/1998, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, dacă astfel de 

bunuri formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice, a statului 

sau unităţilor administrativ-teritoriale, în temeiul unei legi organice, 
trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor 

administrativ-teritoriale sau invers operează numai printr-o 

modificare a legii organice [art.860 alin. (3) teza întâi din Codul civil].
In celelalte cazuri, şi anume când bunurile pot aparţine, potrivit 

destinaţiei lor (în temeiul criteriului uzului sau interesului public 

naţional, judeţean sau local), iar nu printr-o declaraţie expresă a 

legii, fie domeniului public al statului, fie domeniului public al 

unităţilor administrativ-teritoriale, trecerea din domeniul public al
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statului în cel al unităţilor administrativ-teritoriale sau invers se face 

în condiţiile legii, respectiv art.9 din Legea nr.213/1998, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi anume la cererea consiliului 

judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau 

a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, sau, simetric, 
la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local... 
[art.860 alin.(3) teza a doua din Codul civil].

Precizăm că, prin art.597 alin.(2) lit.m) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, a fost abrogat art.9 din Legea 

nr.213/1998, cu modificările şi completările ulterioare. Ipoteza juridică 

din respectivul articol a fost preluată în art.292 alin.(l) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, Iară a fi modificată soluţia 

legislativă privind mecanismul de trecere a bunurilor din domeniul 

public al statului în domeniul public al unei unităţii administrativ- 

teritoriale.
Astfel, potrivit prevederilor art.292 alin.(l) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 ^/Trecerea unui bun din domeniul 

public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ- 

teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al 

comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a 

Guvernului, iniţiată de autorităţile prevăzute la art.287 Ut. a), care au 

în administrare bunul respectiv, dacă prin lege nu se dispune altfel/'
De asemenea, potrivit art.358 alin.(l) din Codul administrativ, 

./Trecerea unui bun din domeniul privat al statului în domeniul privat 

al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului 

local, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, după caz, prin hotărâre a Guvernului/'.
Referitor la aceste dispoziţii legale, menţionăm că, în 

jurisprudenţa sa, de exemplu, Decizia nr.358/2019, Curtea 

Constituţională, ..constatând că transferurile interdomeniale ale 

bunurilor proprietate publică, reglementate de Legea nr.213/1998, se 

fac prin acte administrative - hotărâri ale Guvernului, la cererea 

consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, precum şi la cererea Guvernului, prin hotărâri ale 

consiliilor menţionate, a reţinut că această arhitectură a Legii
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nr,213/1998 se întemeiază pe dispoziţiile arLl02 alin.(l) teza finală şi 

ale art,120 alinfl) din Constituţie"'.
3.4. Faţă de cele de mai sus, apreciem că, reglementând o ipoteză 

pornind de la premisa realizării unor transferuri interdomeniale cu 

nerespectarea prevederilor legale în materie, norma propusă este 

contrară prevederilor art.l alin.(5) din Constituţie, referitoare la 

obligativitatea respectării legii, precum şi, pe cale de consecinţă, a 

prevederilor art.l alin.(3) din Legea fundamentală, referitoare la statul 

de drept.
Pe de altă parte, o altă premisă avută în vedere de textul preconizat 

pentru art.lO alin.(3) constă în nerespectarea parcurgerii procedurii de 

trecere din domeniul public în domeniul privat, prin hotărâre a 

Guvernului.
Referitor la acest aspect, menţionăm că, potrivit art.361 alin.(l) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ..Trecerea 

unui bun din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia 

se face prin hotărâre a Guvernului, dacă prin lege nu se dispune 

altfel." Totodată, art.lO alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, abrogat 

prin Codul administrativ, conţinea o dispoziţie în acelaşi sens.
Or, întrucât soluţiile legislative preconizate ignoră dispoziţiile 

legale menţionate, referitoare la dezafectarea bunurilor din domeniul 

public şi trecerea acestora în domeniul privat, acestea contravin 

dispoziţiilor art.l alin.(3) şi (5) din Constituţie. In plus, întrucât, prin 

ipoteză, nu există hotărâri ale Guvernului de trecere a respectivelor 

terenuri din domeniul public în domeniul privat, rezultă că aceste 

terenuri fac parte în continuare din domeniul public. Or, prevederea 

^rămânerii” acestor terenuri „la dispoziţia comisiilor locale de fond 

funciar, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate către foştii 

proprietari ai acestora sau către moştenitorii lor” aduce atingere şi 
prevederilor art.136 alin.(4) din Constituţie, referitoare la 

inalienabilitatea bunurilor proprietate publică.
A

In acest sens, apreciem că următoarele considerente reţinute de 

Curtea Constituţională prin Decizia nr.395/2017 sunt aplicabile
mutatis mutandis: .f^ste general acceptat că o lege specială poate 

institui o derogare de la legea generală în aceeaşi materie, în acord cu 

princîpiul de drept specialia generalibus derogant şi cu normele de
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tehnică legislativă în vigoare (art.l5 - Reglementări speciale şi 

derogatorii din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010), 
însă prin derogarea instituită nu pot fi lipsite de eficienţă dispoziţii 

din Legea fundamentală. Potrivit dispoziţiilor art,136 alin. (4) din 

Constituţie, bunurile proprietate publică sunt inalienabile, acest 

caracter juridic al dreptului de proprietate publică determinând 

imposibilitatea înstrăinării lor, fiind scoase din circuitul civil general.

Flfâ-irfliiMXACHE
ş

Bucureşti
Nr.560/12.07.2021
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b05^7EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 1/2000
Lege pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenunior agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 16/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

{V. D.C.C. nr. 602/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 (art. 31 alin. (3), (4), (7). (8) şi (9)); D.C.C. nr. 603/2008 - M. Of. nr. 533/15 
iul. 2008 (art. 26 alin. (2_4): D.C.C. nr. 605/2009 - M. Of. nr. 415/17 iun. 2009 (art. 24 alin. (1_2). (1_4) şi (3) în ceea ce priveşte 
dreptul foştilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul forestier proprietate de stat); D.C.C. 
nr. 652/2009 - M. Of. nr. 415/17 iun. 2009 (art. 24 alin. (1_2), (1_4) şi (3) în ceea ce priveşte dreptul foştilor proprietari de a opta 
pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul forestier proprietate de stat); D.I.C.C.J. nr. 23/2011 - M. Of. nr. 791/8 nov. 
2011; Decizia I.C.C.J. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 257/9 apr. 2014)

M. Of. nr. 8/12 ian. 2000

r '
Im. Of. nr’ 407/29 aug. 2000

"Ordonanţă'perilaTasigurafeâ finanţării acţiunilor legate de ' 
aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a 
Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi 
ale Legii rir. 169/1997

aprobată prin L. nr. 228/2001

imodificări prin O.G. nr. 69/20001 ^ prelungeşte termenul de finalizare a 
—acţiunilor de-punere in aplicare pănă-la— 

data de 3J decembrie 2001 inclusiv

M. Of. nr. 230/7 mai 2001

O.U.G. nr.“l02/200’i ’ [m. Of. nr. 35(3/29 iun. 20012 iniodifi^cări prin modifica art. 2 alin. (1). art.3, art.4 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii alin.(l). art.5. art.6 alin.(]), art.7 alin.(J), 
nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.
18/1991, republicată

ati.8, art.9 alin.(l), art.lO, aii.12 alin.(1) şi 
(4). art.13, ai1.l5. art.l9, art.20, art.22, 
art.23 alin.(l). art.23 alin.(3) şi (4). art.24 
alin.(l), art.24 alin.(2) partea introductivă, 
art.25 alin.(2), art.26 alin.(2), art.27, art.28 
alin.(l)-(3) şi alin.(5), ari.29 alin.(2) şi (3), 
art.37, art.38. art.40: introduce art.4_1. 
alin./l_1) şi (1_2) la ari.6, art.6_l, 
art.22_l, alin.(J_l) la art.23, Ut. h la art.24 
alin.(2), alin.(3 J) şi (3J) la art.24. 
aUn.(2_l). (2_2) şi (2_3) la art.26. alin.(6)- 
(9) la art.28. art.29_l; abrogă art.6 
alin.(3). art. 7 alin.(2) şi (3), art.9 aUn.{2}, 
art.ll, art.14, art.16-18, art.21, art.25 
alin.(4). art.26 alin.(4). art.31. art.39

aprobată cu modificări şi L. nr. 400/2002 
completări prin

M. Of. nr. 492/9 iul. 2002

(V. D.C.C. nţ. 603/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 (art. I pct. 39_1))

3 jmodificări prin L. nr. 389/2002 ^ jM. Of. nr. 469/1 iul. 2002 _ prorogă termenul prevăzut la art.4 pănă la
Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării 
acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, republicată, şi a Legii rir. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr.
169/1997

30 iunie 2004

* Fnodificări prin _ L. nr. 400/2002 ^ |M- Ol- nr. 492/9 iul. 2(302
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 
18/1991, republicată

modifică art.3 alin.(2) şi (3), art.4_1. art.6 
alin.(l_l). art.6_l alin.(l) şi (4), art.15 
alin.(l), art.19, art.22_l, art.23 alin.(}_!}, 
art.23 alin.(4), art.26 alin.(l), art.26 
alin.(2_3), art.27, art.28 alin.(l), (2), (8) şi 
(9), art.29 alin.(2) şi (3). art.29J. art.39; 
introduce alin.(2_4) la art.26. alin.(3_l) la 
art.29; elimină modificarea art.25 alin.(2) 
şi abrogarea art.31; abrogă art.lVdin 
O.U.G. nr. 102/2001

(V. D.C.C. nr. 603/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 (art. I pct. 13))
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5 [modificări pmi___L. nr. 204/2004 \M. Of. nr. 473/26 mai 2004
Lege privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

modifică art.36

6 modificări prin L. nr. 247/2005 J modifică art.], art.2 alin. (1), art.3 alin.
(2) , art.4 alin. (I) şi (2), dti.6 alin. (]_l). 
(]_2)şi (2), art.7, at1.S, art.9 alin. (1) şi
(3) . art.J2 alin. (1). art.}3. art. 22, art.24 
alin. (}) - (5), art.25 alin. (I) şi (3). art.26

----alinr(])~(3)r'art.~29rart.-28rart.-29-alinr-—
(J) şi (2). art.30. art.3}. art.33, art.35. 
art.36, art.37, art.40: 
introduce alin. (}_1) - (1_9) la art.4, alin. 
OJ)’ OJ)’ (^J) (2_2) la aii. 6. alin.
(}_]), (I_2) şi alin. (4) la art.9, alin; (1^2) 
la art. 23, alin. (l_l) - (]_4) şi alin. (6) la 
art. 24, alin. (3_J) la art.26, alin. (3_2) la 
art.29, art.42;
abrogă aii.6_l, aii.15, art.19, an.20. 
art.24 alin. (3_I) şi (3_2), art.29_l alin.
(4) , ari.39

M. Of. nr. 653/22 iul. 2005
Lege privind reforma Tn domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente

v. Decizia nr. LII (52)/2007 - M. Of. nr. 140/22 feb. 2008 (art. 16)); D.C.C. nr. 830/2008 - M. Of. nr. 559/24 iul. 
2008 (art. I pct. 60 din titlul I); Decizia I.C.C.J. nr. 27/2011 - M.Of. nr. 120/17 feb. 2012 (titlul VII); Decizia I.C.C.J. 
nr. 12/2015- M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 (art. 5 alin. (2) din titlul X)

7^modificăriprin Q.U.G. nr. 127/2005____JjlVL Of. nr. 851/21 sep. 2005
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 33 alin. (1) din 
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului Kjnciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997, precum şi a art. III al titlului VI din Legea nr. 
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente

aprobată prin L. nr. 39/2008 M. Of. nr. 227/25 mar. 2008

I J modifică art. 33 alin. (1)

1 tM. Of. nr. 939/20 oct. !20(^ modifică art. 35
Ordonanţă de urgenţă privind administrarea pădurilor din 
România

aprobată cu modificări şi L. nr. 38/2006 
completări prin

8 modificări prin O.U.G. nr. 139/2005

M.Of. nr. 206/6 mar. 2006

sjmodificăriprin LTrir 3^2006 1[m. Of. nr. 206/6 mar72006

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România

aprobă cu modificări şi completări O.V.G. 
nr. 139/2005 şi modifică art. 35 alin. (1)

j

10.completat prin L. nr. 342/2006 [M. Of. nr. 626/20 iul. 2066

Lege pentru completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

introduce alin.(2_l) la art.29

11 imodificări prin L. nr. 193/2007 M^Of. nr. 422/25 iun. ^07__ _ modifică aii.36;
introduce alin.(2_l) la ari.3Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 

pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997
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^2 [modificări prin ' M. Of. nr. 227/25 mar. 2008L^nr. 39/2008
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997, precum şi a art. III al titlului VI din Legea nr. 
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precurri şi unele măsuri adiacente

aprobă O.U.G. nr. J27/2005

i3Îmodificări^n D.C.C. nr. 60^2008 M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 suspendă penn-u o perioadă de 45 de zile 
prevederile art. 31 alin. (3), (4), (7). (8) şiDecizia nr. 602 din 20 mai 2008 referitoare la excepţia de 

*necbnstituţionălitateâpreveaeriI6răftr31-aliri7(3)r(4)r(7)r{8)—(9)'(imrenul'^împlin^trlă'297iUgust 
şi (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 
şi ale Legii nr. 169/1997

2008 după care operează prevederile art. 
147 alin. (1) din Constituţie)

i^jadmisă excepţie D^C.C. nr. 602/2008 ,;|m! Of. nr! 533/15 iuL 2008
^de neconst prin , [30Qj2ja nr. 602 din 20 mai 2008 referitoare la excepţia de

neconstituţionalitate a prevederilor ari. 31 alin. (3), (4), (7), (8) 
şt (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 
şi ale Legii nr. 169/1997

1 art. 31 alin. (3). (4), (7), (8) şi (9)

is&dmisă excepţie D;C.C/nT. 603/2008 Jm. Of. ni^533/15 iul 2008^
1^® P99 j Decizia nr. 603 din 20 mai 2008 referitoare la excepţia de

neconstituţionalitate a prevederilor ari. I pct. 13 al Legii nr. 
400/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 
18/1991. republicată

.. j art. 26 alin. (2_4)

i6imodificăt1 prin D.C.C. nr, 603/2008 ; |M. Of. nr. 533/15 iul. 2008_
Decizia nr. 603 din 20 mai 2008 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 13 al Legii nr. 
400/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă ă 
Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 
18/1991. republicată

1 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
pre\'edenle art. 26 alin. (2_4) (termenul se 
împlineşte la 29 august 2008 după care 
operează prevederile art. 147 alin. (1) din 
Constituţie)

17 îmodificări prin L. nr. 212/2008 ]M. Of. nr! 737/30 oct. 2008 1 modifică art.36
Lege privind modificarea ari. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

18[modificări plin iTnr. 261/2008^ ""'Im. Of. nr. 757/10~nov. 2008^ ' 1 modifică art. 29alin. (3J)şi (3_2);

Lege privind modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. introduce alin. (3_3) la art. 29 
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997
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i9;admisă excepţie b.C.C. nr. 605/2009 
■de neconst. prm

IM. Of. nr. 415/17 iun. 2009
Decizia nr. 605 din 28 aprilie 2009 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1_2 ), (1_4 ), 
(2) şi (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 16/1991 
şi ale Legii nr. 169/1997

art. 24 alin. (J_2), (J_4) şi (3) în ceea ce 
priveşte dreptul foştilor proprietari de a 
opta pentru atribuirea unei suprafeţe 
echivalente din fondul forestier proprietate 
de stat

2o!modificări prin_ D^C.C. nr. 605/2009 IM. Of. nr. 415/17 iun. 2009 suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, 
dispoziţiile art. 24 alin. (J_2). (J_4) şi (3) 
în ceea ce priveşte dreptul foştilor 

_propnetari de a opta.pentru atribuirea unei _

Decizia nr. 605 din 26 aprilie 2009 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1_2 ). (1_4 ),
(2) şi (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului 

” de proprietate asupra terenurilor agnc'ole şi celor forestiere,""
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 suprafeţe echivalente din fondul forestier 
şi ale Legii nr. 169/1997 proprietate de stal (termenul se împlineşte

la data de 1 august 2009), după care 
operează dispoziţiile art. 147 alin. (}) din 
Constituţie

2iladmisă excepţie D.C.C. nr. 652/2009 
[de neconst. prin

iM. Of. nr. 415/17 iun. 2009
Decizia nr. 652 din 28 aprilie 2009 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. {1_2 ), (1_4 ), 
(2) şi (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 
şi ale Legii nr. 169/1997

art. 24 alin. (1_2), (Jj4) şi (3) în ceea ce 
priveşte dreptul foştilor proprietari de a 
opta pentru atribuirea unei suprafeţe 
echivalente din fondul forestier propiietate 
de stat

22 frnodificări prin D.C.C. nr. 652/2009 JM. Of. nr. 415/17 iun. 2009
Decizia nr. 652 din 28 aprilie 2009 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1_2 ), (1_4 ), 
(2) şi (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole.şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 
şi ale Legii nr. 169/1997

. suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile. 
dispoziţiile art. 24 alin. (1_2), (1_4) şi (3) 
în ceea ce priveşte dreptul foştilor 
proprietari de a opta pentru atribuirea unei 
suprafeţe echivalente din fondul forestier 
proprietate de stat (termenul se împlineşte 
la data de I august 2009). după care 
operează dispoziţiile art. 147 alin. (J) din 
Constituţie

23 [completat prin l. nr. 160/2010 ] P^f. nr:. 497/T9Jui."2010__
Lege pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

introduce alin. (5) la art. 23

24|modificări prin L,_n_r.^7/2011 |M. Of. nr. 870/9 dec. 2011
Lege privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997

_ abrogă art. 3 alin. (!)

25 jmodifîcâri prin___L. nr. 246/2016 fir-_983^ dec^016__
Lege privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

j modifică art. 36
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26-modificăriprin Lnr. 45/2018 M. Of. nr. 69/23 ian. 2018 abrogăart.35
Lege privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 555/5 iul. 2019O.U.G. nr. 57/2019

Ordonanţă de urgenţă privind Codul administrativ
Notă: Denumirea "secretarul unităţii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea "secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul unităţii/subdiviziunii administrativ- 
teritoriale" se înlocuieşte. în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea "secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeţului", după caz. se 
înlocuieşte. în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea "secretarul general at comunei, al oraşului, al 
municipiului, al judeţului", după caz.

1 [completat prin O.U.G. nr. 63/2019 jM. Of. nr. 745/12 sep. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul ■ ■“ 
administrativ

aprobată cu modificări şi L. nr. 153/2021 
completări prin

introduce Ut. c_J) Ia art. 61 alin. (2)

M. Of. nr. 577/8 iun. 2021

[M.'Of. nr. 11/9Jan. 2620_
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

2|modificări prin O.U.G. nr. 1/2020 pre\’ederile art. 210 se suspendă până ta 1 
ianuarie 2021

3:rriodificări prin O.U.G. nr. 44/2020 [M. Of. nr. 297/8 apr. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 
2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale 
din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

modifică art. J5J alin. (3)

4 modificări prin O.U.G. nr. 61/2020 IM-.Of. Q'’- 38V12 mai 2020 modifică art. 134 alin. (5) Ut. a), art. 137 
Ordonanţă de urgenţă privind completarea Legii cadastrului şi alin. (1). art. 141 alin. (1) şi aii. 180 alin. 
a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ

(I):
introduce Ut. a_l) şi a_2) la ari. 134 alin.
(V

5 modificări prin O.C.C. nr. 240/2020 [M. Of. nr. 504/12 iun. 2020_
Decizia nr. 240 din 3 iunie 2020 referitoare la obiecţia de 
neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea 
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse 
în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea 
alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2020

admite obiecţia de neconstituţionalitate şi 
constată că Legea pentiv aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 
44/2020 privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale 
cuprinse în perioada 2016—2020. unele 
măsuri pentru organizarea alegerilor 
locale din anul 2020, precum şi 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019privind Codul 
administrativ, precum şi Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2020, în 
ansamblul lor. sunt neconstituţionale

6 modificări prin L. nr. 84/2020 |M. Of. nr. 520/17 iun. 2020
Lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei 
publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

, modifică art. 151 alin. (3)

7[completat prin OUG. nr.jl64/2020 j fepf' nr^ 898/2 oct. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

introduce art. 364_1 şi alin. (1_1) la art.
510
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au.G. nr. 226/2020 ’ ' [m. Of.'nr' 1332/31 dec. 2020

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

prevederile ari. 210 se suspendă până la 
data de I ianuarie 2022

s^odincări prin p.U.G, rir. 4/2021 .. P-Of. nr. 117/3_feb. 2021 modifică ari. 250, ari. 251 alin. (3). art. 
267 alin. (1), art. 397, art. 494 alin. (5) Ut.■ Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul q) anexa nr. 6 modifică art. 3 alin. (1) 
administrativ lit. b), art. 3 alin. (2). art. 4 alin. (1) Ut. b) 

şi alin. (2); ;
introduce alin. (2_1) ■ (2_5) la art. 251, 
duir(rj)'^(i4)iawr265:wfr(}~j)-ia— 
ari. 275, Ut. (c_l) la ari. 389, pct. 6 la 
anexa nr. 5 pct. I Ut. A; 
abrogă art. 389 lit. b) şi c), pct. 3 şi 4 din 

anexa. 5 pct. 1 lit. A

aprobată cu modificări şi L. nr. 155/2021 
completări prin

M. Of. nr. 571/4 iun. 2021

10:admisă excepţie D.C.C. nr. 112/2021 
neconst. prin

pre\>ederile art. 517 alin. (1) Ut. d);! M. Of. nr. 353/7\apr. 2021
Decizia nr. 112 din 23 februarie 2021 referitoare ia excepţia de constată că acestea sunt constituţionale în 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 aiin. (1) lit. d) din 
legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. în 

' redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 24 din Legea 
-nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ale art. 98 alin. rapoiiului de ser\>iciu, în condiţii identice 
(1) lit. d)din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate 
prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, şi ale art. 517 alin.
(1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, precum şi a prevederilor art. 98 
alin. (3) din Legea nr. 188/1999

măsura în care sintagma „condiţii de 
vârstă standard” nu exclude posibilitatea 
femeii de a solicita continuarea exercitării

cu bărbatul, respectiv până la împlinirea 
vârstei de 65 de ani.

11 [completat^prin _L. nr 155/2021 ||M. 0rnrr571/4 iun. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

j introduce alin. (15) la aii. 265

izfmodificâri'^ L~nrrÎ53/202? J modifică art. 494 alin. (1) partea 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului introductivă, alin. (2) şi alin. (5) partea 
nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa introductivă şi art. 598: 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Im. Of. nr. 577/8 iun. ,2021

introduce Ut. c_l) la art. 61 alin. (2), an. 
292_I, alin. (8_1) la art. 494 şi anexa nr.
7 - NORME privind modul de constituire, 
organizare şi funcţionare a comisiilor de 
disciplină, precum şi componenţa, 
atribuţiile, modul de sesizare şi procedura 
disciplinară, cu 57 aii.: 
abrogă art. 494 alin. (9) şi art. 625 alin. (1) 
lit. a)
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