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Nr. XXIII/31/25.02.2020

A V I Z
la Propunerea legislativa privind unele masuri pentru deblocarea procesului de restituire a

terenurilor catre fostii proprietari 
L36/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu modificarile 

ulterioare, Comisia pentru agricultura, industrie alimentara si dezvoltare rurala a fost sesizata, 

prin adresa L36/2020, de Biroul Permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii 

avizului, la Propunerea legislativa privind unele masuri pentru deblocarea procesului de 

restituire a terenurilor catre fostii proprietari.

Initiator!: Arcan Emilia - senator PSD; Silistru Doina - senator PSD; Stan loan - senator PSD; 
Bogdan Gheorghe-Danul - deputat PSD; Calota Florica Ica - deputat ALDE; Ciocan Dan - deputat PSD; lancu 
Marius-lonel - deputat PSD; Iftimie Neculai - deputat PSD; Movila Petru - deputat PMP; Neata Eugen - 
deputat PSD; Nita Nicu - deputat PSD: Pale Danut - deputat PSD; Roman loan Sorin - deputat PSD; Stanescu 
Alexandm - deputat PSD.

in §edinta din data de 25.02.2020, membrii comisiei au hotarat cu majoritate de voturi, sa 

adopte aviz favorabil cu amendamente admise.

in raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria 

legilor organice §i urmeaza a fl adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din 

Constitute.

Potrivit prevederilor art.75 din Constitutia Romaniei, republicata si ale art.92 alin. (7) din 

Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.

APRESEDINTE^ SECRETAR,

E cAtal^ STANGASenator G, Senator LUCIAN TRUE

<r,§Domnului senator NICOLAE SERBAN
Presedintele Comisiei juridice, disciplina, imunitati ^i validari



XXIII/31/25.02.2020Anexa

Amedamente admise
Propunerea legislativa privind unele masuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor catre fostii proprietari

L36/2020

Amendamente admiseText propunerea legislativa 
L36/2020

Text initial 
Lege

Nr.
Crt.

Titlul se modifica va avea umiatorul 
cuprins:

1.

Propunerea legislativa privind unele masuri 
pentru deblocarea procesului de restituire a 

terenurilor catre fostii proprietari
Lege pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 165/2013 
privind masurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, in natura sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate 
in mod abuziv in perioada regimului 

comunist in Romania si pentru 
modificarea ^i completarea 

Legii nr.46/2008 Codul Silvic

Amendament al Comisei pentru 
agricultura, Industrie alimentara §i 

dezvoltare rurala
Art. I - Legea nr. 165/2013 privind masurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, 
in natura sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate in mod abuziv in perioada 
regimului comunist in Romania, publicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr.278 din 17 mai 2013, cu modificarile gi

2.

Nemodifcat
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completarile ulterioare, se modifica dupa 
cum urmeaza:

Articolul 6 alineatul (5) se modifica si 
va avea urmatorul cuprins:

Art.6
(5) La propuiierea comisiei judeteiie 
de fond fiinciar sau. dupa caz, a 
Comisiei de Fond Funciar a 
M'unicipialui Bucure§tj, Agenda 
Domeniilor Slatului $i Autoritatea 
Natioiiala 
Proprietatilor demareaza procedurlle 
Jegale necesare in vederea schimbarii 
regimului juridic al tcrenuriior ce fac 
obiectul situatiei centraiizaToare, aflate 
ill proprietatea pubiica a statuiui, si 
trecerii acestora, in conditiiie legii, in 
proprietatea privata a statiilui pentru a 
fi aiectate restituirii in natuia.

3.

La articolul 6 alineatul (5) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins: (5) La propunerea Comisiei Judetene de 

Fond Funciar sau, dupa caz, a Comisiei 
de Fond Funciar a Municipiului 
Bucure§ti, Autoritatea Nafionala 
pentru Restituirea Proprieta(ilor, 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale si institutiile si autoritatile 
publice care detin in administrare 
terenurile solicitate demareaza 
procedurile legale necesare in vederea 
schimbarii regimului juridic al 
terenurilor ce fac obiectul situatiei 
centralizatoare, aflate in proprietatea 
pubiica a statului, §i trecerii acestora, in 
conditiile legii, in proprietatea privata a 
statului pentru a fi afectate restituirii in 
natura. In acelea§i conditii, Ministerul 
Apelor si Padurilor si Autoritatea 
Nationala pentru Restituire a 
Proprietatilor demareaza procedurile 
necesare in vederea schimbarii 
regimului juridic al terenurilor forestiere 
ce au fost in proprietatea statului panS la 
1948 din domeniul public al statului in 
domeniul privat al acestuia, potrivit 
legii Hotararea Guvernului este initiata 
la propunerea motivata a Comisiei

(5) La propunerea Comisiei Judetene de Fond 
Funciar sau, dupa caz, a Comisiei Judetene de 
Fond Funciar a Municipiului Bucurejti, 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale si Autoritatea Nationals pentru 
Restituirea
procedurile legale necesare in vederea 
schimbarii regimului juridic al terenurilor 
agricole ce fac obiectul situatiei 
centralizatoare, aflate in proprietatea pubiica a 
statului si trecerii acestora in condipile legii in 
proprietatea privata a statului pentru a fi 
afectate restituirii in natura. In acelea^i 
condifii, Ministerul Apelor si Padurilor si 
Autoritatea Nationals pentru Restituire a 
Proprietatilor demareaza procedurile 
necesare in vederea schimbarii regimului 
juridic al terenurilor forestiere ce au fost in 
proprietatea statului pana la 1948 din 
domeniul public al statului in domeniul 
privat al acestuia, potrivit legii Hotararea 
Guvernului este inijiata la propunerea 
motivata a Comisiei Judetene de Fond 
Funciar sau, dupa caz, a Comisiei Judetene 
de Fond Funciar a Municipiului Bucure^ti, 
Ministerul Apelor $i Padurilor si 
Autoritatea Nationals pentru Restituirea

Restituiieapentru

Proprietatilor demareaza
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Proprieta^ilor demarand procedurile 
necesare legale. Datele de identificare ale 
terenurilor forestiere necesare vor fi 
obligatoriu furnizate de delinatorul actual 
al terenurilor forestiere.

Judefene de Fond Funciar sau, dupa caz, 
a Comisiei Jude^ene de Fond Funciar a 
Municipiului Bucure§ti, Ministerul 
Apelor Padurilor si Autoritatea 
Na^ionala
Proprietatilor demarand procedurile 
necesare legale. Datele de identificare 
ale terenurilor forestiere solicitate vor fi 
obligatoriu furnizate de detinatorul 
actual al terenurilor forestiere.

Restituireapentru

Amendament al Comisei pentru 
agricultura, Industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

La articolul 13, alineatul (1) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

(1) In situa^ia in care restituirea 
terenurilor forestiere pe vechile amplasamente 
nu este posibila, reconstituirea dreptului de 
proprietate se face pe alte amplasamente de pe 
raza unitalii administrativ-teritoriale, chiar 
daca acestea s-au aflat in proprietatea Statului 
Roman, inainte de anul 1948, au intrat in 
proprietatea statului sau au fost incluse in 
amenajamente silvice dupa aceasta data. 
Restituirea terenurilor forestiere aflate in' 
proprietatea Statului Roman inainte de 
anul 1948 se face in condifiile legii, cu 
respectarea prevederilor art 6, alin.5. 
Restituirea terenurilor forestiere care dupa 
anul 1948 au intrat in proprietatea statului, 
respectiv terenurile proprietate privata ce

4. All. 13
(l)In situatia in care restituirea 
terenurilor forestiere pe vechile 
amplasamente nu este posibila, 
reconstituirea dreptului de proprietate 
se face pe alte amplasamente de pe 
raza unitafii administrativ-teritoriale, 
chiar daca acestea s-au aflat in 
proprietatea statului roman inainte de 
anul 1948. au intrat ulterior in 
proprietatea statului sau au fost incluse 
in amenajamente silvice dupa aceasta 
data.

Nemodificat
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au facut obiectul nationalizarii, precum si 
cele confiscate ulterior, se face direct de 
comisiile locale si judefene de fond funciar, 
conform prevederilor legale in vigoare.

Art.II - Legea nr.46/2008 - Codul silvic, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr.611 din 12 august 2015, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se 
modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

5.
Nemodiflcat

La articolul 7 alineatul (1), dupa 
litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu 
urmatorul cuprins:

6.
Art. 7
(l) Dupa foima de proprietate, fondul 
forestier national poatefi:

a) fond forestier proprietate publica a 
statului;

b) fond forestier proprietate piibiica a 
unitatilor administraliv-teritoriale;

c) fond forestier proprietate privata a 
persoanelor fizice §i juridice;

d) fond forestier proprietate privata a 
iinitaliior adminislrativ-teritoriale.

e) fond forestier proprietate privata a 
statului, care a fost trecut, in condifiile legii, 
din proprietatea publica a statului in 
proprietatea privata a acestuia, in vederea 
reconstituirii dreptului de proprietate.

Se elimina

La articolul 7, dupa litera a) se 
introduce un noua litera, lit. a'), cu 
urmatorul cuprins:

7.

a*) fond forestier proprietate privata a 
statului, care a trecut in condiliile 
prezentei legi, din proprietatea publica a

4



statului in proprietatea privata a 
acestuia, in vederea reconstituirii 
dreptului de proprietate;

Amendament al Comisei pentru 
agricultura, Industrie alimentara §i 
dezvoltare rurala

8. La articolul 7, dupa alin. 2 se 
introduc doua noi alineate, alin. 
cu urmatorul cuprins:

(2*) Terenurile din fondul forestier 
proprietate publica a statului tree in 
fondul forestier proprietate privata a 
statului prin hotarare a Guvemului 
initiata de Autoritatea Nationala pentru 
Restituirea Proprietalilor, in baza 
hotararii prin care a fost validat dreptul 
de proprietate asupra terenului forestier 
respectiv de catre Comisia Jude{eana de 
fond funciar, sau, dupa caz, de cStre 
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 
dreptul de proprietate asupra terenului 
forestier respectiv de catre Comisia 
Judeteana de fond funciar sau, dupa caz.
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de catre Comisia de Fond Funciar a 
Municipiului Bucure§ti, a fost emisa 
anterior intrarii in vigoare a prezentei 
legi, tree din fondul forestier proprietate 
public^ a statului in fondul forestier 
proprietate privata prin hotarare a 
Guvernului inipata de Autoritatea 
Naponala
Proprietaplor, in baza hotararii prin care 
a fost validat dreptul de proprietate 
asupra terenului forestier respectiv.

Restituireapentru

Amendament al Comisei pentru 
agricultura,industrie alimentara si 
dezvoltare rurala
La articolul 11, alineatul (1) se 
modifica va avea avea urmatorut 
cuprins:

9. Art.ll
(1) 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 care 
raspunde de silvicultura, Tnstitutul de 
Cercetari si Amenajari Silvice, care se 
reorganizeaza in Institutul Natiojial de 
Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura 
"Marin Dracea" si de Regia Autonoma 
"Administratia Patrimoniului 
Protocolului de Stat", prin ocolul 
silvic propriu constituit in conditlile 
legii.___________________________

La articolul 11, alineatul (1) se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins:
(1) Fondul forestier proprietate publica §i 
proprietate privata a statului se
administreaza de Regia Nationala a Padurilor - 
ROMSILVA, regie autonoma de interes 
national, aflata sub autoritatea statului, prin 
autoritatea publica centrala care raspunde de 
silvicultura, Institutul de Cercetari §i
Amenajari Silvice, care se reorganizeaza m 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in 
Silvicultura „Marin Dracea" §i de Regia 
Autonoma „Administratia Patrimoniului
Protocolului de Stat", prin ocolul silvic propriu 
constituit in conditiile legii.

(1) Fondul forestier proprietate publica 
§i 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 
Institutul National de Cercetare- 
Dezvoltare in silvicultura ’’Marin 
Dracea” §i de catre Regia Autonoma
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Administratia 
Protocolului de Stal”, prin ocolul silvic 
propriu constituit in conditiile legii.

9 ? Patrimoniului

Amendament al Comisei pentru 
agricultura, Industrie alimentara §i 
dezvoltare rurala

10. La articolul 11 dupa alineatul (1), $e 
introduce un nou alineat, alin. (1^), cu 
urmatorul cuprins:

(1^) Fondul forestier proprietate privata 
a statului se administreaza de catre 
administratorii prevazuli la alin.(l) pana 
la data predarii-primirii terenului de 
catre proprietar, in baza procesului- 
verbal de punere in posesie.”

Amendament al Comisei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala
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