
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Comisia pentru energie,
infrastructură energetică şi resurse minerale
Nr. XXI/265/07.12.2021

AVIZ
la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.92 din Legea nr.18/1991

privind fondul funciar

Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale, prin adresa 

L505/2021 a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, cu Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea art.92 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar.
în şedinţa din data de 07 decembrie 2021, desfăşurată prin mijloace electronice, membrii 

Comisiei pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale au analizat propunerea 

legislativă şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte aviz favorabil cu amendamente 

admise.

Preşedinte,
Senator ANTAL Istvăn-^orânt

Secretar,
Senator Cornel-Cristian RESMERIŢĂ

Domnului senator^SCARÎiiTtieorge __________ _
Preşedintele Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
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Anexă la avizul nr. XXI/265/7.12.2021Comisia pentrii energie, infrastructură energetică şi resurse minerale

Amendamente admise

a Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.92 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar

(L505/2021)

Amendament MotivareNr. Crt. Text propunere legislativă
1. Articol unic

Articolul 92 din legea nr. 18/1991 privind 
fondul funciar, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 20 
februarie 1991, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează şi va avea următorul cuprins:

Pentru sprijinirea investiţiilor, inclusiv 
pentru parcuri fotovoltaice mici în 
scopul atingerii ţintelor asumate ale 
României pentru reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră şi creşterea 
ponderii energiei regenerabile în mix- 
ul energetic naţional.

Pct. 1 al articolului unic se modifică şi va 
avea următorul cuprins:
1. La alin. (2), după lit. j) se introduce o nouă 
literă, litera j), cu următorul cuprins:

2.

1. La alin. (2), după lit. j) se introduce o 
nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

j) înfiinţarea de capacităţi noi de producţie 
de energie regenerabilă: parcuri
fotovoltaice care ocupă o suprafaţă mai 
mare de 10 hectare;

j) înfiinţarea de capacităţi noi de producţie de 
energie regenerabilă: parcuri fotovoltaice care 
ocupă o suprafaţă mai mare de 1 hectar;

Adoptat cu majoritate de voturi de 
membrii Comisiei.Autori: Senator Sorin Bumb, PNL

Senator Cristian Bordei, USR. 
Senator Lorănt Antal, UDMR.



Pentru sprijinirea investiţiilor şi a 
investitorilor prin asigurarea faptului 
că scoaterea definitivă sau temporară 
din circuitul agricol a fost efectuată la 
data
autorizaţia de construire, întrucât acela 
este momentul în care încep a fi 
realizate efectiv cheltuielile aferente 
investiţiei.

Pct. 2 al articolului unic se modifică şi va 
avea următorul cuprins:
2. alin. (5) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

3.

2. alin. (5) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

depunerii pentrucerem

(5) Scoaterea definitivă sau temporară din 
circuitul agricol a terenurilor agricole 
situate în extravilan, precum şi a terenurilor 
silvice se face la momentul autorizării 
construcţiei cu plata tarifelor prevăzute în 
anejţele nr. 1 şi 2 la prezenta lege de către 
beneficiari. Din aceste tarife se constituie 
Fondul de ameliorare a fondului funciar, 
aflat la dispoziţia Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, respectiv a 
Ministerului Apelor şi Pădurilor.

(5) Dovada scoaterii definitive sau 
temporare din circuitul agricol a terenurilor 
agricole situate în extravilan, precum şi a 
terenurilor silvice se face la momentul 
depunerii cererii pentru autorizaţia de 
construire cu plata tarifelor prevăzute în 
anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege de către 
beneficiari. Din aceste tarife se constituie 
Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat 
la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, respectiv a Ministemlui 
Apelor şi Pădurilor.

Adoptat cu majoritate de voturi de 
membrii Comisiei.

Autori: Senator Sorin Bumb, PNL
Senator Cristian Bordei, USR. 
Senator Lorănt Antal, UDMR.




