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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

SenatuI adopta prezentui proiect de lege

Art.I.- Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.l din 5 februarie 1998, cu modificarile §i completMe 

ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolui 92, partea introductiva a alineatului (2) se modiflca si va 

avea urmatorul cuprins;
„(2) Prin excep^ie de la prevederile alin.(l), pe terenurile agricole de clasa 

a Ill-a, a IV-a §i a V-a de calitate, avand categoria de folosinla arabil, pasune, vii §i 
livezi, precum §i pe cele amenajate cu lucrari de imbunataliri flinciare, situate in 

extravilan, in baza autorizaliei de construire §i a aprobarii scoaterii definitive sau 

temporare din circuital agricol, pot fi amplasate urmatoarele obiective de 

investitie:”

2. La articolui 92 alineatui (2), dupa litera i) se introduce o noua litera, 
lit.j), cu urmatorul cuprins:

„j) specifice producerii de energie electrica din surse regenerabile: 
capacitati de productie a energiei solare, energiei eoliene, unitati de stocare a 

electricitatii, statii de transformare sau alte sisteme similare care se pot amplasa pe 

terenurile agricole situate in extravilan, in suprafata de maximum 50 ha.”
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3. La articolul 92, dupa alineatul (4^) se introduce un nou alineat, 
alin.(4^), cu urmatorul cuprins:

„(4 ) In situatia in care se realizeaza obiectivele prev^ute la alin.(2) 

lit.j), suprafata de teren agricol situata in extravilan se utilizeaza in sistem dual 
atat pentru productia agricola, cat si pentru producerea de energie electrica din 

surse regenerabile, nemaifiind necesara procedura de scoatere din circuital agricol 
si se elimina obligativitatea platii tarifiilui la Fondul de ameliorare a fondului 
funciar. Procedura privind stabilirea zonelor, conditiile pentru infiintarea si 
utilizarea in sistem dual a terenurilor agricole situate in extravilan se aproba prin 

ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului 
energiei.”

4. La articolul 92, alineatul (5) se modiflca ^i va avea urmatorul cuprins:
„(5) Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor 

agricole situate in extravilan se face la momentul autorizarii constructiei, cu plata 

tarifelor prevazute in anexele nr, 1 si 2 la prezenta lege de catre beneficiari. Din 

aceste tarife se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la 

dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, respectiv a Ministeruiui 
Mediului, Apelor Padurilor.”

5. La articolul 92, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, 
alin.(5^), cu urmatorul cuprins:

„(5^) In situafia construirii unor facilita^i specifice pentru producerea de 

energie electrica din surse regenerabile: capacitati de productie a energiei solare, 
energiei eoliene, unitati de stocare a electricitatii, stajii de transformare sau alte 

sisteme similare, scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol se poate 

face ^i partial, doar pentru suprafe^ele de teren afectate de instalafia de producere 

sau stocare a energiei regenerabile, restul de teren liber rtoanand in circuitul 
agricol.”

6. La articolul 92 alineatul (6), dupa litera b) se introduce o noua litera, 
lit.c), cu urmatorul cuprins:

„c) in cazul utilizarii terenurilor agricole in sistem dual atat pentru 

productia agricola, cat si pentru producerea de energie electrica din surse 

regenerabile conform obiectivelor prevazute la alin.(2) lit.j).”
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7. La articolul 94, dupa litera b) se introduce o noua litera, lit.b^), cu 

urm^torul cuprins:
„b’) prin decizie a directorului directiei pentru agricultura judefene, 

pentru terenurile agricole pentru amplasarea obiectivelor prevazute la art.92 

alin.(2) lit.j) cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii 
si Dezvoltarii Rurale pentru suprafete mai mari de 1 ha;”

8. La articolul 96, aiineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.96.- (1) Aprobarea prevazuta la art.94 si 95 este conditionata de 

acordul prealabil al detinatorilor de terenuri. De asemenea, pentru obtinerea 

aprobarii prevazute la art.94 lit.b), b‘) si c) si art.95 este necesar avizul organelor 

agricole judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz.”

Legea fondului fiinciar nr.18/1991, republicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr.l din 5 ianuarie 1998, cu modificarile completarile 

ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in 

Monitorul Oficial al Rom^iei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art.II.-
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in $edin|a din 

2 februarie 2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din 

Constitu^ia Romaniei, republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-^tefania Gorghiu
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