LEGE nr.1 din 11 ianuarie 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
Textul actului publicat în M.Of. nr. 8/12 ian. 2000
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - Persoanelor fizice şi persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului
de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru terenurile forestiere, conform prevederilor Legii
fondului funciar nr. 18/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 169/1997 şi republicată, li se
stabileşte dreptul de proprietate în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
Art. 2. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe
vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere.
(2) Drepturile dobândite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au
fost eliberate adeverinţe de proprietate, proces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate,
rămân valabile fără nici o altă confirmare.
Art. 3. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1)
din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha de
familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată în orice mod de aceasta, dar nu
mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, se face integral în localităţile în care există suprafeţe de
teren agricol constituite ca rezervă la dispoziţia comisiei, potrivit art. 18 din aceeaşi lege.
(2) În cazul în care în localitate nu există suprafeţe de teren agricol pentru a satisface integral cererile,
în condiţiile alin. (1), reconstituirea dreptului de proprietate se va face şi din suprafeţele de teren agricol
trecute în proprietatea comunei, a oraşului sau a municipiului, conform art. 49 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, şi, după caz, în situaţiile în care prin hotărâri judecătoreşti rămase
definitive şi irevocabile se constată nulitatea absolută a unor titluri de proprietate, din terenurile agricole
care trec în proprietatea privată a statului în baza unor astfel de hotărâri.
(3) În situaţia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, în condiţiile alin.
(2), se vor acorda despăgubiri pentru diferenţa de teren neretrocedat.
(4) Despăgubirile se vor acorda începând cu suprafeţele cele mai mici care nu pot fi retrocedate.
Art. 4. - (1) Pentru terenurile din extravilanul localităţilor, foste proprietăţi ale persoanelor fizice, care
au trecut în proprietatea statului în mod abuziv şi se găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice,
de hidroamelioraţii sau de altă natură, se restituie, în condiţiile legii, foştilor proprietari sau
moştenitorilor acestora suprafeţe echivalente constituite din rezerva existentă la comisiile locale, iar în
situaţia în care aceste suprafeţe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeaşi localitate.
În localităţile în care compensarea nu este posibilă se vor acorda despăgubiri foştilor proprietari sau
moştenitorilor acestora, în condiţiile legii.
(2) În cazul în care lucrările pentru care suprafaţa de teren a fost expropriată nu au fost executate sau
se află în stadiu de proiect, suprafaţa preluată se restituie, la cerere, foştilor proprietari sau
moştenitorilor acestora.
Art. 5. - În cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeţei de teren agricol de până
la 10 ha de familie şi li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, iar această cotă a depăşit procentul de

1

5%, la reconstituirea dreptului de proprietate pentru această cotă li se aplică, în mod corespunzător,
dispoziţiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta lege.
Art. 6. - (1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole, în
conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale şi cele judeţene,
constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenţa actelor doveditoare prevăzute la art. 9 alin.
(5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, precum şi pertinenţa, verosimilitatea,
autenticitatea şi concludenţa acestor acte, ţinându-se seama şi de dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (2) din
aceeaşi lege.
(2) Dispoziţiile art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, privind stabilirea dreptului de
proprietate prin reconstituire, precum şi dispoziţiile procedurale prevăzute la art. 51-59 din aceeaşi lege
se aplică în mod corespunzător la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi.
(3) În situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de doi cetăţeni, dintre care unul este fostul
proprietar, căruia i s-a preluat terenul prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1953-1959, şi cel
de al doilea, persoana căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar în limita resurselor
de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul în natură ambilor solicitanţi. În
cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natură terenul persoanei care deţine actele de
proprietate, iar cei care au fost împroprietăriţi cu asemenea terenuri vor fi despăgubiţi în condiţiile legii.
Art. 7. - (1) Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 5 şi
23 din prezenta lege, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauză au deja
un titlu emis în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(2) În cazul în care unor asemenea persoane nu li s-a emis încă nici un titlu de proprietate, se va emite
un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafaţă rezultată atât din aplicarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991, nemodificată, cât şi din aplicarea prevederilor prezentei legi.
(3) Dispoziţiile art. 13 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, rămân aplicabile.
CAPITOLUL II
Retrocedarea terenurilor agricole
Art. 8. - Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar la societăţile comerciale pe acţiuni
cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, nemodificată, li
se restituie în natură suprafeţe cu destinaţie agricolă sau piscicolă de aceeaşi calitate, pe baza
documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor societăţi. Atribuirea efectivă a
terenurilor se face în zona colinară pe vechile amplasamente, iar în zonele de câmpie pe vechile
amplasamente dacă nu sunt afectate exploataţiile agricole, proprietate publică şi privată a statului, în
unitatea lor.
Art. 9. - (1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele şi staţiunile de cercetare,
destinate cercetării şi producerii de seminţe, de material săditor din categorii biologice superioare şi de
animale de rasă, aparţin domeniului public şi rămân în administrarea acestora.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi terenurilor proprietate de stat folosite la data intrării în vigoare a
prezentei legi de unităţile de învăţământ cu profil agricol sau silvic şi care trec în administrarea
acestora.
(3) Terenurile agricole proprietate de stat, care pe baza actelor doveditoare au constituit patrimoniul
Academiei Române, universităţilor şi instituţiilor de învăţământ superior cu profil agricol, trec în
proprietatea acestora.
Art. 10. - Persoanelor fizice cărora li s-au stabilit drepturi de creanţă la institutele şi staţiunile de
cercetare şi producţie agricolă, precum şi la regiile autonome cu profil agricol sau la societăţile naţionale
cu profil agricol, potrivit prevederilor Legii nr. 46/1992, li se restituie suprafeţele de teren agricol.
Art. 11. - În toate cazurile societăţile comerciale, institutele, staţiunile de cercetare şi producţie
agricolă, precum şi regiile autonome şi societăţile naţionale cu profil agricol vor achita, în mod
obligatoriu, drepturile în natură sau de creanţă stabilite şi prevăzute în Legea nr. 48/1994.
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Art. 12. - (1) Consiliile comunale, orăşeneşti sau municipale din unităţile administrativ-teritoriale pe
care se află terenurile, împreună cu oficiile de cadastru agricol şi organizarea teritoriului vor delimita
terenurile solicitate pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere de construcţii, sau în sole situate
în imediata apropiere a localităţilor, asigurându-se accesul la lucrările de hidroamelioraţii, acolo unde ele
există.
(2) În cazul în care pe suprafeţele retrocedate sunt amplasate lucrări de hidroamelioraţii, proprietarii
puşi în posesie sunt obligaţi să asigure accesul şi folosinţa comună pentru toţi proprietarii, la întreaga
capacitate a acestora.
(3) Persoanele fizice şi persoanele juridice, care au dreptul de acces şi de folosinţă comună la lucrările şi
instalaţiile de hidroamelioraţii, sunt obligate să exercite aceste drepturi cu bună-credinţă, să nu afecteze
starea de folosinţă normală şi să contribuie, proporţional, la întreţinerea şi reparaţia acestor lucrări şi
instalaţii. Toţi utilizatorii răspund solidar pentru daunele de orice fel aduse lucrărilor şi instalaţiilor în
toate cazurile în care răspunderea nu poate fi individualizată.
(4) Procesul-verbal de delimitare, împreună cu hotărârea consiliului local vor fi supuse validării comisiei
judeţene, care este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile de la primirea acestuia.
(5) Hotărârea comisiei judeţene şi, respectiv, procesulverbal de delimitare şi planul de situaţie vor fi
transmise societăţilor comerciale, institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, regiilor
autonome şi societăţilor naţionale cu profil agricol, precum şi comisiilor locale, pentru a fi luate în
considerare la întocmirea documentaţiei necesare la stabilirea amplasamentelor potrivit legii, la punerea
în posesie a titularilor, precum şi la eliberarea titlurilor de proprietate.
(6) Împotriva hotărârii comisiei judeţene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială
este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(7) Operaţiunile prevăzute la alin. (5), inclusiv emiterea titlurilor de proprietate, se vor efectua în
termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 13. - Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comisiei judeţene, va întocmi şi va înainta lunar
Departamentului pentru Administraţie Publică Locală un raport privind situaţia aplicării prevederilor legii,
cu propuneri de măsuri, inclusiv de atragere a răspunderii pentru primarii care împiedică în orice mod
reconstituirea dreptului de proprietate în termenele şi în condiţiile stabilite de lege.
Art. 14. - (1) Persoanelor fizice care au încheiat contracte de locaţiune, în condiţiile prevăzute la art. 25
din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, li se restituie în natură
suprafeţele de teren agricol prevăzute în acele contracte.
(2) Dispoziţiile art. 12 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător.
Art. 15. - (1) Persoanelor fizice prevăzute la art. 37 şi 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar, persoanelor fizice cărora li s-au stabilit drepturi la
institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, la regiile autonome şi la societăţile naţionale cu
profil agricol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/1992, precum şi persoanelor fizice care au
calitatea de locator, conform art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările
ulterioare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru diferenţa dintre
suprafaţa de 10 ha şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
(2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aplică dispoziţiile art. 8 din prezenta lege, numai dacă li s-a
reconstituit prin hotărâre a comisiei judeţene dreptul de proprietate pentru diferenţa de peste 10 ha de
proprietar deposedat, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
Art. 16. - (1) Persoanelor prevăzute la art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, ale
căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr.83/1949 şi al
oricăror acte normative de expropriere, sau, după caz, moştenitorilor acestora li se reconstituie dreptul
de proprietate în natură, în limita suprafeţei de teren trecute în proprietatea statului, dar nu mai mult
de 50 ha de proprietar deposedat, din suprafeţele de teren aflate în patrimoniul societăţilor comerciale
pe acţiuni cu profil agricol sau al altor societăţi comerciale care au în patrimoniu terenuri agricole ori,
după caz, aflate în administrarea regiilor autonome şi a societăţilor naţionale cu profil agricol, care îşi au
sediul în localitatea sau în localităţile în care s-a aflat terenul agricol trecut în proprietatea statului.
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(2) În cazul în care terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate se află în
administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, restituirea în natură se face
din suprafeţele de teren agricol care vor fi delimitate pentru producţie din terenurile proprietate privată
a statului, prin hotărâre a Guvernului.
Art. 17. - În toate cazurile în care în patrimoniul unităţilor prevăzute la art. 15 şi 16 din prezenta lege
nu există suprafeţe de teren agricol pentru restituirea integrală a proprietăţii, se vor acorda despăgubiri
pentru diferenţa de teren neretrocedată.
Art. 18. - (1) Terenurile agricole aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu profil agricol şi în
administrarea regiilor autonome şi a societăţilor naţionale cu profil agricol, după restituirea în natură în
conformitate cu dispoziţiile art. 8 şi ale art. 14-16 din prezenta lege, rămân proprietate privată a
statului.
(2) Terenurile agricole prevăzute la alin. (1) rămân în continuare în exploatarea societăţilor comerciale
pe acţiuni şi a regiilor autonome şi societăţilor naţionale cu profil agricol în patrimoniul cărora se află şi
se evidenţiază ca atare în cadastrul agricol.
Art. 19. - Creanţele acţionarilor şi locatorilor, ce urmează a fi încasate în baza Legii nr. 46/1992 şi a
Legii nr. 48/1994, se plătesc şi din veniturile realizate de acele societăţi sau din fonduri speciale create
în urma privatizării societăţilor comerciale agricole. Valoarea rămasă a investiţiilor făcute pe terenurile
restituite acţionarilor sau locatorilor, precum şi altor persoane îndreptăţite, în conformitate cu prezenta
lege, se recuperează de la aceştia într-o perioadă de maximum 10 ani.
Art. 20. - Prin lege specială se stabilesc, pentru terenurile agricole ce constituie proprietate privată a
statului, modalităţile de atribuire în folosinţă ori în proprietatea familiilor tinere, specialiştilor care
lucrează în agricultură din mediul rural, personalului didactic, veteranilor de război, prevăzuţi la art. V
din Legea nr. 169/1997, sau altor categorii de persoane îndreptăţite, potrivit legii, precum şi familiilor
fără pământ.
Art. 21. - Regimul juridic al terenurilor agricole, prevăzut la art. 18 din prezenta lege, este aplicabil şi
societăţilor comerciale care se constituie prin reorganizarea unor institute şi staţiuni de cercetare şi
producţie agricolă sau societăţilor naţionale care se constituie prin reorganizarea unor regii autonome cu
profil agricol.
Art. 22. - Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de
proprietate, în cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 8, art. 10 şi art. 14-16 din prezenta lege, se fac
de către comisiile locale şi comisiile judeţene, în conformitate şi în condiţiile prevăzute la art. 12 şi la
art. 51-59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, în regulamentul de aplicare, precum şi cu
respectarea prevederilor prezentei legi.
Art. 23. - (1) Organele reprezentative ale unităţilor de cult, constituite până la intrarea în vigoare a
prezentei legi, dobândesc prin reconstituire suprafeţe de teren agricol din fondul bisericesc al cultului
căruia îi aparţin, astfel:
a) centre eparhiale, până la 100 ha;
b) protoierii, până la 50 ha;
c) mânăstiri şi schituri, până la 50 ha;
d) parohii şi filii, până la 10 ha.
(2) Pentru persoanele juridice, unităţi de cult recunoscute de lege, din mediul rural şi din mediul urban,
prevăzute la alin. (1), sunt şi rămân aplicabile, de asemenea, dispoziţiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta
lege.
(3) Liceelor cu profil agricol sau silvic şi instituţiilor publice de ocrotire a copiilor, care nu au primit teren
agricol până la data intrării în vigoare a prezentei legi, li se restituie suprafeţele de teren pe care le-au
avut în proprietate.
(4) În condiţiile prezentei legi unităţile de învăţământ preuniversitar dobândesc, prin reconstituire,
suprafeţe de teren agricol în limita celor pe care le-au avut în proprietate. Unităţilor de învăţământ
preuniversitar care nu au deţinut în proprietate terenuri agricole li se atribuie în folosinţă suprafeţe de
teren agricol până la 5 ha, din rezerva consiliilor locale.
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CAPITOLUL III
Retrocedarea terenurilor forestiere
Art. 24. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenţa
dintre suprafaţa de un hectar de proprietar deposedat şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 10
ha de proprietar deposedat, persoanelor fizice sau, după caz, moştenitorilor care au formulat cereri
conform art. 45 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, se face pe vechile amplasamente.
(2) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente următoarele
terenuri forestiere:
a) terenurile atribuite foştilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991,
nemodificată, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau proceseverbale de punere în posesie;
b) terenurile pe care se află sau sunt în curs de realizare construcţii sau amenajări silvice, drumuri
forestiere ori alte amenajări sau instalaţii ori alte mijloace fixe;
c) terenurile pe care sunt instalate culturi forestiere experimentale, de lungă durată, aflate sub
observaţia Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice;
d) rezervaţiile forestiere de seminţe de importanţă deosebită, plantaje, plantaţii-mamă de butaşi şi
arboreturile surse de seminţe din specii valoroase, înscrise în catalogul naţional al materialelor de
reproducere admise în culturile silvice;
e) rezervaţiile ştiinţifice, pădurile - monumente ale naturii şi alte arii strict protejate, constituite şi
declarate astfel potrivit legii;
f) pădurile cu rol de protecţie deosebită antierozională şi hidrologică;
g) terenurile defrişate total sau parţial după data de 1 ianuarie 1990.
(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) punerea în posesie se va face pe alte terenuri, situate în
apropierea vechilor amplasamente.
(4) Unităţile şi subunităţile silvice din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor, precum şi ceilalţi
deţinători actuali ai terenurilor forestiere solicitate de foştii proprietari sau de moştenitorii lor vor
delimita şi vor pune la dispoziţie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafeţele de
teren pentru care s-a reconstituit şi s-a validat dreptul de proprietate, pe categorii de deţinători
prevăzute în prezenta lege, în condiţiile reglementate la alin. (1)-(3). Trecerea efectivă a terenurilor în
proprietatea privată se va face cu ocazia punerii în posesie, potrivit prezentei legi.
(5) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului va lua măsuri ca fiecare ocol silvic să delimiteze
perimetrele cu terenuri ce vor constitui proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice de celelalte
suprafeţe de terenuri.
Art. 25. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a titularilor, în cazul
terenurilor forestiere, precum şi eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale şi, respectiv,
comisiile judeţene, în condiţiile şi cu procedura stabilite în Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, în regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/1991, republicat, şi conform
prezentei legi.
(2) Gospodărirea şi exploatarea terenurilor forestiere, atribuite în condiţiile art. 24 din prezenta lege, se
fac în regim silvic, potrivit legii.
(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate
suplimentar. Dacă nu a fost emis încă un titlu de proprietate pentru suprafaţa de teren forestier de până
la un hectar de autor, se va emite un singur titlu pentru întreaga suprafaţă rezultată din aplicarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a prezentei legi.
(4) Dispoziţiile art. 13 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi dispoziţiile art. 6
din prezenta lege sunt şi rămân aplicabile.
Art. 26. - (1) Foştilor membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie
forestieră, composesorate, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, păduri
grănicereşti şi alte forme asociative asimilate acestora, precum şi moştenitorilor acestora, care au
formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza art. 46 din Legea fondului funciar nr.
18/1991, republicată, li se va elibera un singur titlu de proprietate, cu menţiunea la titular:
"composesorat", "obşte de moşneni", "obşte de răzeşi", "păduri grănicereşti", alte asociaţii şi cu
denumirea localităţii respective.

5

(2) Suprafaţa restituită formelor asociative nu poate depăşi suprafaţa rezultată din aplicarea reformei
agrare din anul 1921.
(3) Titlul de proprietate va fi însoţit de o schiţă de amplasament a suprafeţei de teren forestier care a
aparţinut composesoratului, obştii de moşneni, obştii de răzeşi etc., ce urmează a fi restituit, şi de o
anexă cuprinzând numele, prenumele şi, când este cazul, cotaparte ce i se cuvine fiecăreia dintre
persoanele prevăzute la alin. (1), pe baza actelor care le atestă această calitate şi în limitele prevăzute
în aceste acte.
(4) Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate se
fac de comisiile locale, respectiv comisiile judeţene, în a căror rază teritorială sunt situate terenurile,
potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
Art. 27. - Exploatarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege se face în
conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislaţia statului român în perioada anilor
1921-1940.
Art. 28. - (1) În vederea organizării exploatării terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta
lege şi a determinării responsabilităţilor cu privire la exploatarea lor, persoanele îndreptăţite se vor
constitui, în baza acestei legi, în formele asociative iniţiale de composesorat, păduri grănicereşti,
devălmăşie de moşneni, obşti nedivizate de răzeşi etc.
(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita
judecătoriei în a cărei rază teritorială sunt situate terenurile, pe baza certificării dreptului de proprietate
sau de moştenire de către comisiile locale, autorizarea formelor asociative de administrare şi de
exploatare a terenurilor forestiere.
(3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecătoriei, o dată cu cererea şi cu certificatul eliberat de comisia
locală, un statut autentificat de notarul public, în care se vor stabili structura acestora, organele de
conducere, modul de exploatare a terenurilor forestiere, în condiţiile legii, drepturile şi obligaţiile
membrilor, răspunderi, sancţiuni, modul de dizolvare, precum şi alte prevederi specifice.
(4) Prin hotărâre judecătorească formele asociative de exploatare în comun, constituite în condiţiile şi
cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, dobândesc calitatea de persoană juridică. Hotărârea
judecătorească va fi înscrisă într-un registru special ţinut de judecătorie.
(5) Suprafeţele forestiere aflate în proprietate comună, conform naturii acestora, rămân în proprietate
indiviză pe toată durata existenţei lor.
Art. 29. - (1) În aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere şi eliberarea titlului de
proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, mânăstirii, instituţiei de învăţământ, indiferent de
forma acesteia, în limita suprafeţelor pe care le-au avut în proprietate, dar nu mai mult de 30 ha,
indiferent dacă terenurile sunt situate pe raza mai multor localităţi.
(2) Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, mânăstirile, constituite până la data intrării în vigoare a
prezentei legi, dobândesc, prin reconstituire, suprafeţe până la limita de 30 ha din fondul bisericesc al
cultului căruia îi aparţin, recunoscut de lege, dacă acesta a avut în proprietate terenuri forestiere în
judeţul în care a fost constituită parohia, schitul sau mânăstirea.
(3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depăşi, cumulat, suprafaţa avută în proprietate de
fondul bisericesc în judeţul în care s-a constituit parohia, schitul sau mânăstirea care depune cerere
pentru reconstituire.
(4) Comunele, oraşele şi municipiile, care au deţinut în proprietate terenuri cu vegetaţie forestieră,
păduri, zăvoaie, tufărişuri, fâneţe şi păşuni împădurite, redobândesc, la cerere, proprietatea acestora, în
limitele probate cu actele care atestă suprafeţele solicitate în condiţiile art. 9 alin. (3) din Legea fondului
funciar nr. 18/1991, republicată.
(5) În cazul cererilor formulate de consiliile locale, actele de reconstituire a dreptului de proprietate şi
eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele comunei, oraşului sau al municipiului, ca
persoane juridice, iar titlul se va înmâna primarului.
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CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 30. - În aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificată prin
Legea nr. 169/1997, cetăţenii români au aceleaşi drepturi, indiferent dacă la data înregistrării cererii
aveau domiciliul în ţară sau în străinătate.
Art. 31. - (1) Construcţiile de orice fel, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în
proprietatea statului prin efectul Decretului nr.83/1949 pentru completarea unor dispoziţii din Legea nr.
187/1945, se restituie foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora.
(2) Construcţiile de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii
în proprietatea statului, se restituie foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora.
(3) În cazul în care astfel de bunuri imobile nu mai există, se vor acorda despăgubiri.
Art. 32. - (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice, prevăzute la art. 10 din Legea fondului funciar nr.
18/1991, republicată, au obligaţia să depună declaraţia pe propria răspundere în legătură cu suprafeţele
de teren atribuite potrivit legii sau, respectiv, deţinute efectiv, în temeiul aceluiaşi articol, în termen de
6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Prevederile art. 110 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, rămân aplicabile.
Art. 33. - Persoanele fizice şi persoanele juridice, care nu au depus în termenul prevăzut de Legea nr.
169/1997 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare, pot
formula astfel de cereri şi pot depune actele doveditoare în termen de 60 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.
Art. 34. - Terenurile fără construcţii neafectate de lucrări de investiţii aprobate potrivit legii sau cu
lucrări ce au fost deteriorate, distruse şi nu mai prezintă nici o valoare de întrebuinţare, preluate în orice
mod, inclusiv cu titlu de donaţie, considerate proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale prin aplicarea dispoziţiilor Decretului nr.712/1966 şi ale altor acte normative
speciale, se restituie foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, după caz.
Art. 35. - (1) Punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite să primească în proprietate terenuri
forestiere, potrivit prezentei legi, se va face numai după crearea în teritoriu a structurilor de control şi
de aplicare a regimului silvic şi numai după promulgarea legilor privind contravenţiile silvice, regimul
silvic şi administrarea fondului forestier proprietate privată şi de stat, precum şi statutul personalului
silvic.
(2) Ocoalele silvice şi actualii deţinători răspund de paza şi protecţia vegetaţiei forestiere de pe
terenurile solicitate de foştii proprietari până la punerea în posesie în condiţiile prevăzute de prezenta
lege.
Art. 36. - Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, cu ocazia
aplicării Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-a atribuit efectiv
terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată li se vor acorda terenurile respective
în limita suprafeţelor disponibile.
Art. 37. - Persoanelor fizice ale căror terenuri au intrat în componenţa fostelor cooperative agricole de
producţie şi, ca urmare a comasărilor, nu au primit drept de proprietate în condiţiile Legii fondului
funciar nr. 18/1991 li se reconstituie dreptul de proprietate în condiţiile prezentei legi, pe vechile
amplasamente, în perimetrul societăţilor comerciale cu capital de stat, dacă acestea nu au fost atribuite
în conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege, iar în toate celelalte cazuri contrare sunt aplicabile
prevederile art. 17 din prezenta lege.
Art. 38. - Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente în condiţiile
prezentei legi, cu interzicerea transferării lor de către comisiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din prezenta
lege.
Art. 39. - Prevederile art. 26-28 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător şi în cazul terenurilor
agricole, păşunilor şi fâneţelor ce au aparţinut formelor asociative care au deţinut astfel de terenuri.
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Art. 40. - Pentru toate terenurile agricole şi forestiere solicitate prin cereri întemeiate, aprobate de
organele competente, înregistrate în termenele şi cu procedura prevăzute de Legea nr. 18/1991,
modificată şi completată prin Legea nr. 169/1997, care nu au putut fi retrocedate, precum şi în situaţiile
în care foştii proprietari au optat pentru despăgubiri, Guvernul va stabili prin hotărâre modul de
evaluare a terenurilor, sursele financiare şi modalităţile de plată către foştii proprietari, în termen de 45
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 41. - Guvernul va modifica şi va completa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/1991, republicat.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 9 decembrie
1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU
Bucureşti, 11 ianuarie 2000.
Nr. 1.
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LEGE nr.18 din 19 februarie 1991
Legea fondului funciar

Textul actului republicat în M.Of. nr. 1/5 ian. 1998

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - Terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt
deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul
funciar al României.
Art. 2. - În funcţie de destinaţie, terenurile sunt:
a) terenuri cu destinaţie agricolă, şi anume: terenurile agricole productive arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi
duzi, păşunile, fâneţele, serele, solariile, răsadniţele şi altele asemenea -, cele
cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile
împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice,
amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de
exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor
producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite
pentru producţia agricolă;
b) terenuri cu destinaţie forestieră, şi anume: terenurile împădurite sau cele
care servesc nevoilor de cultură, producţie ori administrare silvică, terenurile
destinate împăduririlor şi cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănişuri,
râpe, ravene, torenţi -, dacă sunt cuprinse în amenajamentele silvice;
c) terenuri aflate permanent sub ape, şi anume: albiile minore ale cursurilor
de apă, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retenţie, fundul apelor
maritime interioare şi al mării teritoriale;
d) terenuri din intravilan, aferente localităţilor urbane şi rurale, pe care sunt
amplasate construcţiile, alte amenajări ale localităţilor, inclusiv terenurile
agricole şi forestiere;
e) terenuri cu destinaţii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile
rutiere, feroviare, navale şi aeriene, cu construcţiile şi instalaţiile aferente,
construcţii şi instalaţii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice
şi gazelor naturale, de telecomunicaţii, pentru exploatările miniere şi
petroliere, cariere şi halde de orice fel, pentru nevoile de apărare, plajele,
rezervaţiile, monumentele naturii, ansamblurile şi siturile arheologice şi
istorice şi altele asemenea.
Art. 3. - În sensul prezentei legi, prin deţinători de terenuri se înţelege
titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei
care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători precari.
Art. 4. - (1) Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privată sau
al altor drepturi reale, având ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot
aparţine domeniului public sau domeniului privat.

(2) Domeniul public poate fi de interes naţional, caz în care proprietatea
asupra sa, în regim de drept public, aparţine statului, sau de interes local, caz
în care proprietatea, de asemenea, în regim de drept public, aparţine
comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor.
(3) Administrarea domeniului de interes public naţional se face de către
organele prevăzute de lege, iar administrarea domeniului public de interes
local se face de către primării sau, după caz, de către prefecturi.
(4) Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilităţi publice.
Art. 5. - (1) Aparţin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate
construcţii de interes public, pieţe, căi de comunicaţii, reţele stradale şi
parcuri publice, porturi şi aeroporturi, terenurile cu destinaţie forestieră, albiile
râurilor şi fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime
interioare şi al mării teritoriale, ţărmurile Mării Negre, inclusiv plajele,
terenurile pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale, monumentele,
ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii, terenurile
pentru nevoile apărării sau pentru alte folosinţe care, potrivit legii, sunt de
domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public.
(2) Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile
şi imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit
legii, sunt dezafectate din domeniul public.
Art. 6. - Domeniul privat al statului şi, respectiv, al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor este alcătuit din terenurile dobândite de acestea prin
modurile prevăzute de lege, precum şi din terenurile dezafectate, potrivit legii,
din domeniul public. El este supus dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege
nu se prevede altfel.
Art. 7. - Fondul funciar şi, în mod corespunzător, dreptul de proprietate şi
celelalte drepturi reale trebuie înregistrate în documentele de evidenţă
funciară şi de publicitate imobiliară prevăzute de lege.
CAPITOLUL II
Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art. 8. - (1) Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care
se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producţie se face în
condiţiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau
constituirea acestui drept.
(2) De prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ
în cooperativa agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat în orice mod
teren de către aceasta, precum şi, în condiţiile legii civile, moştenitorii
acestora, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă şi alte
persoane anume stabilite.
(3) Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui
titlu de proprietate în limita unei suprafeţe minime de 0,5 ha pentru fiecare

persoană îndreptăţită, potrivit prezentei legi, şi de maximum 10 ha de familie,
în echivalent arabil.
(4) Prin familie se înţelege soţii şi copiii necăsătoriţi, dacă gospodăresc
împreună cu părinţii lor.
Art. 9. - (1) Persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în
limita suprafeţei de teren de 10 ha de familie, în echivalent arabil, pot cere
reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru diferenţa dintre această
suprafaţă şi cea pe care au adus-o în cooperativa agricolă de producţie sau
care a fost preluată în orice mod de aceasta, până la limita suprafeţei
prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei
agrare, de familie, indiferent dacă reconstituirea urmează să se facă în mai
multe localităţi sau de la autori diferiţi.
(2) Persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, în
limita suprafeţei de teren de până la 10 ha de familie şi cărora li s-a aplicat
cota de reducere, potrivit art. 14 alin. (3) din lege, pot formula cerere pentru
suprafeţele de teren care au constituit această cotă. Cererile se formulează în
cazul în care cota de reducere a depăşit procentul de 5%.
(3) Cererea se depune la primăria localităţii sau, după caz, la primăriile
localităţilor în raza cărora se află terenul pentru care urmează să se
reconstituie dreptul de proprietate, personal sau prin poştă, cu confirmare de
primire, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi,
sub sancţiunea decăderii.
(4) Cererea va cuprinde:
a) numele şi prenumele persoanei solicitante şi domiciliul acesteia;
b) calitatea de titular sau de moştenitor al dreptului de proprietate pentru care
i s-a reconstituit sau urmează să i se reconstituie acest drept, potrivit
prezentei legi;
c) suprafaţa de teren care i s-a reconstituit şi diferenţa pe care o solicită.
(5) La cerere se va anexa:
a) copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, după caz, de pe
procesul-verbal ori de pe fişa de punere în posesie;
b) copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru
suprafeţele de teren solicitate în plus;
c) o declaraţie în care se va menţiona, pe propria răspundere, suprafaţa totală
de teren atribuită în proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de
familie, potrivit prezentei legi, chiar dacă aceasta s-a făcut în mai multe
localităţi sau de la mai mulţi autori.
(6) Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat şi sigilat, în
care se vor înregistra, în ordine cronologică, cererile depuse de persoanele
îndreptăţite şi va emite, la cerere, un bon cu numărul de înregistrare.

(7) Pentru cererile depuse prin poştă, pe confirmarea de primire se vor
menţiona numărul de înregistrare a cererii şi data acesteia.
(8) Primarul sau secretarul consiliului local este obligat să primească cererea
şi să o înregistreze, indiferent dacă aceasta cuprinde sau nu toate menţiunile
precizate în alin. (4) şi dacă nu este însoţită de toate actele prevăzute la alin.
(5). În acest caz, primarul sau secretarul este obligat să comunice
solicitantului ca, înlăuntrul termenului de 90 de zile, să depună toate actele
menţionate la alin. (5), sub sancţiunea decăderii acestuia din termen.
(9) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (6) de către primar sau
secretar atrage după sine atât răspunderea administrativă şi disciplinară a
acestuia, potrivit legii, cât şi plata de daune cominatorii sau, după caz, şi de
dauneinterese.
(10) După expirarea termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (3), primarul
este obligat ca, în termen de 30 de zile, să întocmească situaţia privind
categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate şi balanţa fondului
funciar pe localitate - comună, oraş, municipiu -, în vederea reconstituirii
dreptului de proprietate, potrivit legii. Înlăuntrul acestui termen, primarul le
va transmite prefectului, sub semnătură.
(11) În termen de 15 zile de la primire, prefectul va întocmi situaţia privind
categoriile de persoane solicitante şi balanţa fondului funciar pe judeţ, pe care
le va transmite, în acelaşi termen, Departamentului pentru Administraţie
Publică Locală.
(12) După întocmirea balanţei fondului funciar la nivel de ţară, prin lege se
vor stabili suprafeţele de teren agricol care vor fi reconstituite.
Art. 10. - (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice cărora li s-a reconstituit
sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit
prezentei legi, precum şi persoanele juridice care au în patrimoniu sau în
administrare terenuri agricole ori deţin în orice mod asemenea terenuri au
obligaţia de a da secretarului consiliului local o declaraţie în care vor menţiona
suprafaţa de teren agricol atribuită sau, respectiv, deţinută efectiv, în una sau
mai multe localităţi, iar pentru persoanele fizice, şi de la mai mulţi autori.
(2) Persoanele fizice vor face declaraţia pe propria răspundere, iar persoanele
juridice, prin reprezentanţii lor.
Art. 11. - (1) Suprafaţa adusă în cooperativa agricolă de producţie este cea
care rezultă din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de
înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă,
evidenţele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv
declaraţii de martori.
(2) Dispoziţiile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi în ceea
ce priveşte suprafeţele preluate de cooperativele agricole de producţie fie în
baza unor legi speciale, fie fără nici un titlu sau în orice alt mod.

(3) Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situaţiei
terenurilor deţinute de cooperativa agricolă de producţie la 1 ianuarie 1990,
înscrisă în sistemul de evidenţă a cadastrului funciar general sau a registrului
agricol, corectată cu înstrăinările legal efectuate de către cooperativă până la
data intrării în vigoare a legii.
(4) Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se depune şi se
înregistrează la primărie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
Art. 12. - (1) În scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea
sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptăţiţi şi
eliberării titlurilor de proprietate, în fiecare comună, oraş sau municipiu, se
constituie, prin ordinul prefectului, o comisie condusă de primar.
(2) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor funcţiona sub
îndrumarea unei comisii judeţene, numită prin ordinul prefectului şi condusă
de acesta.
(3) Procedura de constituire şi modul de funcţionare a comisiilor, precum şi
modelul şi modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin
hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi.
Din comisii vor face parte cetăţeni desemnaţi de obşte din toate categoriile
îndreptăţite, specialişti şi funcţionari publici. În comunele constituite din mai
multe sate, cetăţenii vor fi desemnaţi proporţional cu ponderea numerică a
locuitorilor din fiecare sat.
Art. 13. - (1) Calitatea de moştenitor se stabileşte pe baza certificatului de
moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive ori, în lipsa acestora, prin
orice probe din care rezultă acceptarea moştenirii.
(2) Moştenitorii care nu-şi pot dovedi această calitate, întrucât terenurile nu sau găsit în circuitul civil, sunt socotiţi repuşi de drept în termenul de acceptare
cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparţinut autorului lor. Ei
sunt consideraţi că au acceptat moştenirea prin cererea pe care o fac comisiei.
(3) Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafaţa de teren determinată
pe numele tuturor moştenitorilor, urmând ca ei să procedeze potrivit dreptului
comun.
Art. 14. - (1) Terenurile cooperativelor agricole de producţie situate în
extravilanul localităţilor devin proprietatea cooperatorilor sau, după caz, a
moştenitorilor acestora, corespunzător suprafeţelor aduse sau preluate în
orice mod în patrimoniul cooperativei.
(2) Atribuirea efectivă a terenurilor se face, în zona colinară, de regulă, pe
vechile amplasamente, iar în zonele de câmpie, pe sole stabilite de comisie şi
nu neapărat pe vechile amplasamente ale proprietăţii, în cadrul perimetrelor
actuale ale cooperativelor agricole de producţie.

(3) În cazul în care între suprafaţa de teren a cooperativei agricole de
producţie, rezultată prin însumarea suprafeţelor de teren aduse de cooperatori
sau preluate în orice alt mod de cooperativă, şi suprafaţa de teren actuală au
intervenit modificări atât în ce priveşte suprafaţa totală, cât şi pe categorii de
folosinţă, stabilirea proprietăţii cooperatorilor sau a moştenitorilor acestora se
face prin reducerea unei cote proporţionale rezultate din scăderea suprafeţelor
legal folosite în alte scopuri din suprafaţa totală iniţială şi proporţional cu
categoriile de folosinţă agricolă existente. Nu vor fi afectaţi deţinătorii de
suprafeţe care au proprietăţi mai mici de 1 ha.
(4) Suprafeţele ocupate de plantaţii pomicole, viticole, sere, heleşteie,
amenajări piscicole, pepiniere, construcţii administrative şi agrozootehnice,
precum şi cele necesare bazei furajere aferente capacităţilor de producţie
zootehnice existente în cooperativele agricole de producţie pot reprezenta, pe
baza opţiunii proprietarilor, aport la constituirea unor forme de asociere de tip
privat, cu sau fără personalitate juridică.
Art. 15. - (1) Membrii cooperatori care, după caz, au părăsit cooperativa
agricolă de producţie, nu au muncit în cooperativă sau nu locuiesc în
localitatea respectivă, precum şi moştenitorii acestora pot primi terenurile din
extravilan aduse sau preluate în orice mod în patrimoniul cooperativei.
(2) Dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi persoanelor ale căror terenuri
au trecut, cu sau fără titlu, în patrimoniul cooperativei agricole de producţie
fără ca ele să fi dobândit calitatea de cooperatori, precum şi, după caz,
moştenitorilor acestora.
(3) De prevederile alin. (2) beneficiază şi persoanele deţinătoare ale titlurilor
de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul", "Mihai Viteazul cu Spadă" şi
moştenitorii lor, care au optat şi cărora li s-a atribuit, la data împroprietăririi,
teren arabil, cu excepţia celor care l-au înstrăinat.
(4) Dispoziţiile art. 14 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
(5) Se vor atribui, la cerere, persoanelor care şi-au pierdut total sau parţial
capacitatea de muncă şi moştenitorilor celor care au decedat - ca urmare a
participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 - în
proprietate, terenuri în suprafaţă de 10.000 m2 în echivalent arabil. Pentru
terenurile atribuite, aceşti beneficiari nu datorează taxe sau impozite.
Art. 16. - (1) În cazurile în care în perimetrul unor cooperative agricole de
producţie au fost comasate şi terenuri agricole ale unor proprietari particulari,
iar aceştia nu au preluat în compensaţie alte terenuri, la cererea lor sau a
moştenitorilor, ei vor fi repuşi în proprietate şi li se vor restitui suprafeţele în
cotă echivalentă, în cadrul unor sole stabilite de comisie.
(2) Dispoziţiile art. 14 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
Art. 17. - (1) În localităţile cu cetăţeni români, aparţinând minorităţii
germane sau în care locuiesc persoane care au fost deportate sau strămutate,
deposedate de terenuri prin acte normative intervenite după anul 1944, se vor

atribui în proprietate, la cerere, cu prioritate acestora sau moştenitorilor,
suprafeţe de teren din rezerva aflată la dispoziţia comisiilor sau se va proceda
conform art. 37.
(2) La atribuire, se va avea în vedere suprafaţa de teren pe care aceştia au
avut-o în proprietate, fără a se depăşi 10 ha de familie, în echivalent arabil.
Art. 18. - (1) Terenurile din extravilan aduse sau preluate în orice alt mod în
patrimoniul cooperativei agricole de producţie de la cooperatori sau de la alte
persoane care au decedat şi nu au moştenitori, precum şi terenurile pentru
care nu s-au formulat cereri de restituire rămân la dispoziţia comisiei.
(2) Toate terenurile cooperativei agricole de producţie care nu sunt atribuite
conform art. 14-17, precum şi terenurile extravilane proprietatea statului
aflate în folosinţa cooperativei, rămân, de asemenea, la dispoziţia comisiei,
urmând a fi atribuite altor persoane îndreptăţite, potrivit prevederilor
prezentei legi.
(3) Terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, trec în domeniul
privat al comunei, oraşului sau al municipiului, urmând a fi puse la dispoziţia
celor care doresc să întemeieze sau să dezvolte exploataţii agricole, prin
închiriere, concesionare sau vânzare, în condiţiile legii.
Art. 19. - (1) Membrilor cooperatori activi care nu au adus teren în
cooperativa agricolă de producţie sau au adus teren mai puţin de 5.000 m2,
precum şi celor care, neavând calitatea de cooperatori, au lucrat în orice mod,
ca angajaţi în ultimii 3 ani în cooperativă sau în asociaţii cooperatiste, li se pot
atribui în proprietate loturi din terenurile prevăzute la art. 18, dacă sunt
stabiliţi sau urmează să se stabilească în localitate şi nu deţin teren în
proprietate în alte localităţi. Suprafaţa atribuită în proprietate se va determina
ţinând seama de suprafaţa terenurilor, numărul solicitanţilor şi de suprafaţa
atribuită celor care au adus pâmânt în cooperativa agricolă de producţie.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor care au fost deportate şi nu
beneficiază de dispoziţiile art. 14-16.
(3) Se pot atribui, la cerere, în folosinţă agricolă, până la 5.000 m2 în
echivalent arabil, de familie, personalului de specialitate din serviciile publice
comunale, în perioada cât lucrează în localitate, dacă nu are teren în
proprietate în această localitate, el sau membrii familiei din care face parte.
Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri aparţine comunei, oraşului sau
municipiului, după caz.
(4) Atribuirea în folosinţă nu se poate face în cazurile în care în localitatea
respectivă s-au operat reducerile prevăzute la art. 14 alin. (3).
(5) La plecarea din localitate persoanele menţionate la alin.(3) au dreptul la
despăgubiri pentru investiţiile făcute, cu consimţământul prealabil al
proprietarului şi dacă sunt utile pe suprafaţa atribuită.

Art. 20. - În situaţia în care în unele cooperative agricole de producţie nu mai
rămâne teren disponibil pentru a se atribui suprafaţa minimă prevăzută la art.
8, precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 17 şi 19 alin. (1) şi (2),
comisia va hotărî reducerea în cotă proporţională a suprafeţei ce se
repartizează pentru a se atribui terenuri în proprietate şi acestor categorii.
Art. 21. - (1) În localităţile cu excedent de suprafaţă agricolă, cu deficit de
forţă de muncă în agricultură, din terenurile prevăzute la art. 18 se poate
atribui în proprietate teren până la 10 ha în echivalent arabil tuturor familiilor
care solicită în scris şi se obligă să lucreze această suprafaţă.
(2) Familiile fără pâmânt sau cu pământ puţin din alte localităţi, care solicită
în scris, pot primi în proprietate până la 10 ha teren în echivalent arabil, cu
obligaţia de a-şi stabili domiciliul în comună, oraş sau municipiu, după caz, şi
de a cultiva pământul primit, renunţând la proprietatea avută în localitatea
lor, din extravilan.
Art. 22. - (1) Din terenurile agricole, comisiile vor atribui în proprietate, la
cererea comisiilor parohiale ori a altor organe reprezentative ale comunităţilor
locale de cult - din mediul rural -, o suprafaţă de teren de până la 5 ha în
echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit, aparţinând cultelor
recunoscute de lege, ori de până la 10 ha teren agricol în echivalent arabil în
cazul mânăstirilor, în măsura în care toate aceste aşezăminte au posedat în
trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de producţie, iar în
prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafeţe restrânse. În zonele
necooperativizate, reconstituirea dreptului de proprietate se va face din
terenurile aflate în proprietatea statului şi în administrarea primăriilor, la
propunerea acestora, prin ordinul prefectului.
(2) Dispoziţiile art. 9 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.
(3) Organele reprezentative ale unităţilor de cult, recunoscute de lege, din
mediul rural, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru
suprafaţa de teren agricol care reprezintă diferenţa dintre suprafaţa de 5 ha,
în cazul parohiilor, şi suprafaţa pe care au avut-o în proprietate, dar nu mai
mult de 10 ha, şi pentru suprafaţa ce reprezintă diferenţa dintre suprafaţa de
10 ha, în cazul mânăstirilor şi schiturilor, şi suprafaţa pe care au avut-o în
proprietate, dar nu mai mult de 50 ha.
(4) Dispoziţiile art. 9 rămân aplicabile.
(5) Pentru parohiile, schiturile şi mânăstirile din mediul urban, consiliile şi
organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de
proprietate în condiţiile alin. (3) şi (4).
(6) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
care le-au aparţinut în proprietate, în limita suprafeţelor pe care le-au avut, şi
organele reprezentative ale altor unităţi de cult, astfel:
a) centrul patriarhal, până la 200 ha;
b) centrele eparhiale, până la 100 ha;

c) protoieriile, până la 50 ha;
d) parohiile din mediul urban, până la 10 ha;
e) filialele din mediul rural şi urban, până la 10 ha.
Art. 23. - (1) Sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după
caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor,
terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea
şi grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege
nr.42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii.
(2) Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti,
precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare
în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte
documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie.
(3) Pentru suprafaţa de teren agricol atribuită de cooperativa agricolă de
producţie ca lot de folosinţă, potrivit prevederilor art. 4 din Decretul-lege
nr.42/1990, nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate
persoanei căreia i s-a atribuit, indiferent dacă acest teren se află în
continuarea grădinii în intravilan sau în alt loc, în extravilan, cu excepţia celor
strămutaţi, pentru realizarea unor investiţii de interes local sau de utilitate
publică.
(4) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanelor din zonele cooperativizate,
care nu au avut calitatea de cooperator.
Art. 24. - (1) Terenurile situate în intravilanul localităţilor, care au fost
atribuite de cooperativele agricole de producţie, potrivit legii, cooperatorilor
sau altor persoane îndreptăţite, pentru construcţia de locuinţe şi anexe
gospodăreşti, pe care le-au edificat, rămân şi se înscriu în proprietatea
actualilor deţinători, chiar dacă atribuirea s-a făcut din terenurile preluate în
orice mod de la foştii proprietari.
(2) Foştii proprietari vor fi compensaţi cu o suprafaţă de teren echivalentă în
intravilan sau, în lipsă, cu teren situat în extravilan, în imediata vecinătate.
Art. 25. - (1) În cazul în care cooperativa agricolă de producţie a atribuit
loturi în folosinţă unor cooperatori, în grădinile din intravilan ale foştilor
proprietari, asemenea terenuri revin, de drept, în proprietatea deţinătorilor
iniţiali sau a moştenitorilor acestora.
(2) Persoanele care au primit terenuri în condiţiile alin. (1) şi pe care au
efectuat investiţii au dreptul la o despăgubire egală cu contravaloarea
acestora, dacă nu pot fi ridicate.
(3) Prin investiţii, în sensul alin. (2), se înţelege lucrările destinate exploatării
agricole a terenului.
Art. 26. - (1) Terenurile situate în intravilanul localităţii, care au aparţinut
cooperatorilor sau altor persoane care au decedat, în ambele cazuri fără
moştenitori, trec în proprietatea comunei, oraşului sau a municipiului, după

caz, şi în administrarea primăriilor, pentru a fi vândute, concesionate ori date
în folosinţă celor care solicită să-şi construiască locuinţe şi nu au teren, ori
pentru amplasarea de obiective social-culturale sau cu caracter productiv,
potrivit legii, ori pentru compensările prevăzute la art. 24.
(2) Până la efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1), terenurile vor fi
înscrise şi folosite conform destinaţiei avute.
Art. 27. - (1) Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate celor
îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren
delimitările necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul
schiţei, amplasamentului stabilit şi întocmirea documentelor constatatoare
prealabile.
(2) În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe
vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia ia act de
recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini şi le
consemnează în documentele constatatoare.
(3) Pentru terenurile aflate în exploatarea societăţilor agricole de tip privat,
constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură, comisiile locale şi cele judeţene, în termen de
12 luni, vor efectua toate operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) şi vor
elibera titlurile de proprietate.
(4) Membrii şi conducerea acestor societăţi agricole au obligaţia de a solicita
imediat comisiilor locale să efectueze operaţiunile prevăzute la alineatul
precedent, iar comisiile judeţene, să solicite eliberarea titlurilor de proprietate.
(5) Încălcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiinţarea, de
drept, a societăţilor agricole în cauză.
(6) La desfiinţarea cooperativei agricole de producţie, o comisie de lichidare
constituită în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi,
prin ordinul prefectului, la propunerea primăriei, va proceda în termen de 9
luni de la desfiinţarea cooperativei, la realizarea activului şi la plata pasivului,
în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 28. - (1) Comisiile de lichidare prevăzute de art. 27 au obligaţia de a
constata şi stabili orice fapte de încălcare a legii, de a lua măsuri de
recuperare a pagubelor, conform legii, şi de a sesiza, dacă este cazul,
organele de urmărire penală.
(2) Sumele recuperate în condiţiile alin. (1) constituie activ lichidat şi urmează
destinaţia celor prevăzute la art. 27.
(3) La expirarea termenului prevăzut la art. 27, comisiile de lichidare vor
prezenta bilanţul de lichidare şi raportul explicativ organului de specialitate al
prefecturii sau al Primăriei Municipiului Bucureşti, învestit cu atribuţii de
control financiar, potrivit legii, pentru descărcare.

(4) Actele de constatare a datoriilor faţă de stat şi faţă de alte persoane
juridice, rămase după terminarea operaţiunilor de lichidare, întocmite de către
comisia de lichidare, vor fi avizate şi centralizate de către Ministerul
Finanţelor, după care Guvernul le va prezenta Parlamentului, cu propuneri de
rezolvare.
Art. 29. - (1) Construcţiile agrozootehnice, atelierele de industrie mică,
maşinile, utilajele şi alte asemenea mijloace fixe, ce au aparţinut cooperativei
agricole de producţie desfiinţate, precum şi terenurile de sub acestea, ca şi
cele necesare utilizării lor normale, plantaţiile de vii şi pomi şi animalele devin
proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat, cu personalitate juridică,
dacă se vor înfiinţa.
(2) Drepturile foştilor cooperatori asupra bunurilor prevăzute la alin. (1) se
vor stabili în cotă valorică, proporţional cu suprafaţa de teren adusă sau
preluată în orice mod în cooperativa agricolă de producţie şi cu volumul muncii
prestate. Membrii asociaţi vor constitui aceste drepturi ca aport în natură la
noua asociaţie.
(3) Foştilor cooperatori care nu devin membri ai acestei asociaţii li se vor
stabili drepturi de creanţă proporţional cu cota valorică ce li se cuvine din
patrimoniul cooperativei agricole de producţie, dacă nu au fost acoperite în
altă modalitate. Plata creanţelor se va face de către asociaţie, în natură sau în
bani, potrivit hotărârii comisiei de lichidare.
(4) În cazul în care nu s-au constituit asemenea asociaţii, bunurile şi
animalele prevăzute la alin. (1) se vor vinde prin licitaţie publică persoanelor
fizice sau juridice, urmând ca din preţul realizat să se achite datoriile de orice
fel ale fostei cooperative agricole de producţie. Fac excepţie bovinele şi
ovinele, precum şi plantaţiile de vii şi pomi, care vor fi atribuite foştilor
cooperatori.
(5) În termen de 9 luni de la desfiinţarea cooperativei agricole de producţie,
se vor stabili drepturile băneşti ce revin fiecărui fost membru cooperator de
către comisia de lichidare constituită potrivit art. 27 alin. (6).
(6) Foştii membri cooperatori vor primi cota cuvenită din valorificarea prin
licitaţie a bunurilor comune, proporţional cu suprafaţa de teren adusă în
cooperativa agricolă de producţie, în echivalent arabil, şi volumul valoric de
muncă efectuat.
(7) Bunurile prevăzute la alin. (1), care nu se vând în termen de un an de la
data desfiinţării cooperativei agricole de producţie, trec în proprietatea privată
a comunelor, oraşelor şi a municipiilor unde acestea sunt situate, fără nici o
despăgubire, şi în administrarea primăriilor.
(8) Demolarea construcţiilor agrozootehnice, a atelierelor de întreţinere, a
instalaţiilor şi a anexelor gospodăreşti şi de industrie mică, care fac obiectul
alin. (1), este interzisă. Prin excepţie, dacă sunt degradate sau din orice alt
motiv nu pot fi utilizate, ele pot fi desfiinţate cu autorizaţia prefecturii, iar

materialele vor fi valorificate de primării, urmând ca sumele rezultate să intre
în activul operaţiunilor de lichidare.
(9) Construcţiile afectate unei utilizări sociale sau culturale trec fără plată, în
regim de drept public, în proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor şi
în administrarea primăriilor.
Art. 30. - (1) Asociaţiile intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste de orice
profil se pot reorganiza în societăţi comerciale pe acţiuni, în termen de 90 de
zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Terenurile şi celelalte bunuri aduse de cooperativa agricolă de producţie în
asociaţie, precum şi bunurile dobândite de aceasta devin proprietatea
societăţii comerciale, iar cooperatorii şi celelalte persoane îndreptăţite a-şi
reconstitui proprietatea asupra terenurilor ce aparţin societăţii, precum şi
salariaţii acesteia pot deveni acţionari în condiţiile legii.
(3) În cazul în care unii cooperatori sau alte persoane îndreptăţite, prevăzute
la alin. (2), nu vor opta pentru a deveni acţionari ai societăţii comerciale, li se
va stabili dreptul de proprietate, conform prevederilor art. 14 şi 15 din
prezenta lege, din terenurile care nu au fost aduse de cooperativa agricolă de
producţie în asociaţie.
(4) În localităţile în care nu există aceste posibilităţi, se vor putea desfiinţa
unele ferme neeficiente ale asociaţiei. Hotărârea în această privinţă se adoptă
de către comisia judeţeană, la propunerea comisiilor comunale, orăşeneşti sau
municipale, după caz.
Art. 31. - (1) Terenurile proprietatea statului aflate în exploatarea
cooperativelor agricole de producţie sunt la dispoziţia comisiilor prevăzute la
art. 12, în vederea atribuirii lor în proprietatea celor îndreptăţiţi, conform legii.
(2) Terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, vor trece în domeniul
privat al comunei, oraşului sau al municipiului.
Art. 32. - (1) Terenul atribuit conform art. 19 alin. (1), art. 21 şi art. 43 nu
poate fi înstrăinat prin acte între vii timp de 10 ani, socotiţi de la începutul
anului următor celui în care s-a făcut înscrierea proprietăţii, sub sancţiunea
nulităţii absolute a actului de înstrăinare.
(2) Constatarea nulităţii poate fi cerută în justiţie de către primărie,
prefectură, procuror, precum şi de către oricare persoană interesată.
Art. 33. - Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale - pajişti şi arabil care s-au aflat în folosinţa cooperativelor agricole de producţie - trec în
proprietatea privată a comunelor, oraşelor sau, după caz, a municipiilor şi în
administrarea primăriilor, urmând a fi folosite ca păşuni comunale şi pentru
producerea de furaje şi seminţe pentru culturi furajere.

Art. 34. - Lucrările de îmbunătăţiri funciare care se află pe terenurile primite,
inclusiv zonele de protecţie aferente, trec în proprietatea unităţilor specializate
de exploatare a unor astfel de lucrări, în condiţiile legii.
CAPITOLUL III
Dispoziţii privind terenurile proprietate de stat şi unele prevederi
speciale
Art. 35. - (1) Terenurile proprietatea statului sunt acele suprafeţe intrate în
patrimoniul său în conformitate cu prevederile legale existente până la data de
1 ianuarie 1990 şi înregistrate ca atare în sistemul de evidenţă al cadastrului
funciar general şi în amenajamentele silvice.
(2) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele şi staţiunile de
cercetări ştiinţifice, agricole şi silvice, destinate cercetării şi producerii de
seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi a animalelor de
rasă, precum şi din administrarea Institutului pentru Testarea şi Înregistrarea
Soiurilor de Plante de Cultură şi a centrelor sale teritoriale aparţin domeniului
public şi rămân în administrarea acestora. În termen de 90 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei, va delimita suprafeţele de teren strict necesare
cercetării şi producerii de seminţe şi material săditor din categorii biologice
superioare şi animalelor de rasă şi pe cele destinate producţiei, din
administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă.
(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi terenurilor proprietate de stat folosite, la
data prezentei legi, de unităţile de învăţământ cu profil agricol sau silvic şi
care trec în administrarea acestora.
Art. 36. - (1) Terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul
localităţilor şi care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec
în proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic
al terenurilor prevăzute la art. 26.
(2) Terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite,
potrivit legii, în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei
construcţiei, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală sau cu
ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinţe, trec, la cererea
proprietarilor actuali ai locuinţelor, în proprietatea acestora, integral sau, după
caz, proporţional cu cota deţinută din construcţie.
(3) Terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor
dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor,
în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la
sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale, trec în proprietatea
actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor.
(4) Dispoziţiile art. 23 rămân aplicabile.
(5) Terenurile fără construcţii, neafectate de lucrări de investiţii aprobate,
potrivit legii, din intravilanul localităţilor, aflate în administrarea consiliilor

locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispoziţiilor Decretului
nr.712/1966 şi a altor acte normative speciale, se restituie foştilor proprietari
sau moştenitorilor acestora, după caz, la cerere.
(6) Atribuirea în proprietate a terenurilor prevăzute de alin. (2)-(5) se va face,
prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării
situaţiei juridice a terenurilor.
Art. 37. - (1) Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în
proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decât cele de
expropriere, şi care se află în administrarea unităţilor agricole de stat devin, la
cerere, acţionari la societăţile comerciale înfiinţate, în baza Legii nr. 15/1990,
din actualele unităţi agricole de stat. De aceleaşi prevederi beneficiază şi
moştenitorii acestor persoane.
(2) Cererea se depune, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, la primăria în a cărei rază teritorială este situat terenul.
(3) Numărul de acţiuni primite va fi proporţional cu suprafaţa de teren în
echivalent arabil, trecută în patrimoniul statului, fără a putea depăşi însă
valoarea a 10 ha teren de familie, în echivalent arabil.
(4) Nu beneficiază de dispoziţiile acestui articol persoanele ale căror terenuri
au fost confiscate ca efect al unor condamnări penale, cu excepţia persoanelor
precizate în Decretul-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare.
Art. 38. - (1) Persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar în
temeiul art. 37, persoanele cărora li s-au stabilit drepturi la institutele şi
staţiunile de cercetare agricole şi la regiile autonome cu profil agricol, potrivit
Legii nr. 46/1992, precum şi persoanele care au calitatea de locatori, potrivit
art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, pot cere reconstituirea dreptului de
proprietate şi pentru diferenţa de peste 10 ha de familie, până la limita
suprafeţei prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, indiferent dacă
reconstituirea urmează să se facă în mai multe localităţi sau de la autori
diferiţi, în termenul, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 din
prezenta lege.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), cărora li s-a stabilit dreptul în acţiuni, în
limita suprafeţei de până la 10 ha în echivalent arabil, pot face cerere, în cazul
în care prin aplicarea coeficientului de echivalare, prevăzut în regulamentul
aprobat de Hotărârea Guvernului nr.131/1991, suprafaţa de teren putea
depăşi, ca echivalenţă, 10 ha teren arabil, în termenul, cu procedura şi în
condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9).
Art. 39. - Persoanele fizice ale căror terenuri agricole au fost trecute în
proprietatea statului prin efectul Decretului nr.83/1949, precum şi al oricăror
alte acte normative de expropriere, sau moştenitorii acestora pot cere
reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de teren trecută în

proprietatea statului, până la limita suprafeţei prevăzute la art. 3 lit. h) din
Legea nr. 187/1945, de familie, indiferent dacă reconstituirea urmează a se
face în mai multe localităţi sau de la autori diferiţi, în termenul, cu procedura
şi în condiţiile prevăzute la art. 9.
Art. 40. - (1) După expirarea termenului de 90 de zile, în cazurile prevăzute
la art. 38 şi 39, primarul va întocmi situaţia privind terenurile agricole
solicitate de categoriile de persoane prevăzute şi balanţa fondului funciar pe
localitate şi pe fiecare societate comercială şi institut sau staţiune de cercetare
şi producţie agricolă ori regie autonomă cu profil agricol, din raza teritorială a
localităţii.
(2) Dispoziţiile art. 9 alin. (9) rămân aplicabile.
Art. 41. - (1) Terenurile agricole fără construcţii, instalaţii, amenajări de
interes public, intrate în proprietatea statului şi aflate în administrarea
primăriilor la data prezentei legi, se vor restitui foştilor proprietari sau
moştenitorilor acestora, fără a se putea depăşi suprafaţa de 10 ha de familie,
în echivalent arabil.
(2) Restituirea terenurilor se face, la cerere, în condiţiile art. 11, prin ordinul
prefectului, la propunerea primăriei.
(3) Prevederile art. 37 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
Art. 42. - (1) În localităţile cu deficit de teren, în care terenurile foştilor
proprietari se află în proprietatea statului şi aceştia nu optează pentru acţiuni
în condiţiile art. 37 şi nu li se pot atribui lor sau moştenitorilor suprafaţa
minimă prevăzută de prezenta lege, comisiile judeţene vor hotărî atribuirea
unei suprafeţe de 5.000 m2 de familie, în echivalent arabil, la cerere, din
terenurile proprietatea statului.
(2) Pentru diferenţa de teren până la care sunt îndreptăţiţi foştii proprietari
sau moştenitorii lor, potrivit prezentei legi, se aplică corespunzător prevederile
art. 37.
(3) Nu pot fi atribuite suprafeţele de teren pe care s-au efectuat investiţii,
altele decât îmbunătăţiri funciare.
(4) Plantaţiile de vii sau pomi pot fi afectate în astfel de cazuri numai în
situaţia în care nu există terenuri din altă categorie de folosinţă, pentru a fi
atribuite în proprietate.
Art. 43. - (1) În zona montană - defavorizată de factori naturali cum sunt:
clima, altitudinea, panta, izolarea se poate atribui în proprietate, la cerere, o
suprafaţă de teren de până la 10 ha în echivalent arabil familiilor tinere de
ţărani care provin din mediul agricol montan, au priceperea necesară şi se
obligă în scris să-şi creeze gospodării, să se ocupe de creşterea animalelor şi
să exploateze raţional pământul în acest scop.

(2) Terenurile prevăzute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat
al comunei, oraşului sau al municipiului, după caz.
(3) Atribuirea în proprietate a terenurilor se face prin ordinul prefectului la
propunerea primăriilor.
Art. 44. - (1) Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale, transmise
unităţilor de stat şi care, în prezent, sunt folosite ca păşuni, fâneţe şi arabil,
vor fi restituite în proprietatea comunelor, oraşelor şi a municipiilor, după caz,
şi în administrarea primăriilor, pentru a fi folosite ca păşuni comunale şi
pentru producerea de furaje sau seminţe de culturi furajere. Fac excepţie
suprafeţele ocupate cu vii, pomi, seminceri furajeri, heleşteie, lacuri sau cele
destinate producerii de legume, fructe ori altă materie primă pentru fabricile
de conserve, orezării şi câmpuri experimentale, destinate cercetării agricole,
ce vor fi compensate în suprafaţă egală cu teren de aceeaşi calitate de către
societăţile comerciale pe acţiuni, în termen de 6 luni de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.
(2) Nerespectarea dispoziţiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept
în proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor, după caz, a acestor
terenuri.
Art. 45. - (1) Persoanele fizice sau, după caz, moştenitorii acestora, ale căror
terenuri cu vegetaţie forestieră, păduri, zăvoaie, tufărişuri, păşuni şi fâneţe
împădurite au trecut în proprietatea statului prin efectul unor acte normative
speciale, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru diferenţa de
peste 1 ha, dar nu mai mult de 30 ha, de familie.
(2) Dacă pe suprafeţele de teren ce urmează a fi atribuite în condiţiile
alineatului precedent se află construcţii sau amenajări forestiere, ori sunt în
curs de execuţie sau în fază de proiectare, sau terenurile sunt defrişate, se
vor atribui alte suprafeţe de teren, cu respectarea aceloraşi condiţii, în
imediata apropiere.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor formula cererile în termenul, cu
procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9).
(4) Terenurile prevăzute la alin. (1), precum şi la art. 46 şi 47 vor fi
gospodărite şi exploatate în regim silvic, potrivit legii. Regimul silvic pentru
pădurile proprietate privată se va elabora şi se va aproba în termen de 3 luni
de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin grija Ministerului Apelor,
Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Punerea în posesie a pădurilor, zăvoaielor,
tufărişurilor, a păşunilor şi fâneţelor împădurite se va face numai după
stabilirea regimului silvic al acestora.
Art. 46. - (1) Foştii composesori sau, după caz, moştenitorii acestora pot cere
reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prevăzute la
art. 45, pe baza actelor care le atestă această calitate şi în limitele
suprafeţelor prevăzute în acele acte.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul terenurilor exploatate în
devălmăşie de către foştii moşneni sau răzeşi, în cadrul obştilor nedivizate.
(3) Dispoziţiile art. 45 alin. (2) rămân aplicabile.
(4) În cazurile în care terenurile care au aparţinut composesoratelor şi obştilor
sunt situate pe raza teritorială a mai multor localităţi, cererea se face la
fiecare dintre ele, pentru suprafaţa situată pe raza acestora.
(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor formula cererile în termenul, cu
procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9).
Art. 47. - (1) Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor şi
mânăstirilor, precum şi ale instituţiilor de învăţământ, pot cere restituirea
terenurilor cu vegetaţie forestieră, păduri, zăvoaie, tufărişuri, fâneţe şi păşuni
împădurite, care le-au aparţinut în proprietate, în limita suprafeţelor pe care
le-au avut în proprietate, dar nu mai mult de 30 ha, indiferent dacă sunt
situate pe raza mai multor localităţi.
(2) Cererile împreună cu actele doveditoare de proprietate se fac în termenul,
cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9).
(3) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pot cere restituirea
în proprietate privată a terenurilor cu vegetaţie forestieră, păduri, zăvoaie,
tufărişuri, fâneţe şi păşuni împădurite, în baza actelor care le atestă această
calitate, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9).
(4) Dispoziţiile art. 45 alin. (2) rămân aplicabile.
Art. 48. - Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi foştii
cetăţeni români care şi-au redobândit cetăţenia română, indiferent dacă şi-au
stabilit sau nu domiciliul în ţară, pot face cerere de reconstituire a dreptului de
proprietate pentru suprafeţele de terenuri agricole sau terenuri cu destinaţie
forestieră, prevăzute la art. 45, care le-au aparţinut în proprietate, dar numai
până la limita prevăzută la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie,
pentru terenurile agricole, şi nu mai mult de 30 ha de familie, pentru
terenurile cu destinaţie forestieră, în termenul, cu procedura şi în condiţiile
prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9).
Art. 49. - (1) Persoanele cărora li s-au constituit drepturi de proprietate
asupra terenurilor agricole sunt obligate să respecte întocmai condiţiile
prevăzute la art. 19, 21 şi 43, în legătură cu stabilirea domiciliului şi
întemeierea de noi gospodării.
(2) Nerespectarea acestor condiţii atrage pierderea dreptului de proprietate
asupra terenului şi a construcţiilor de orice fel realizate pe acesta. Pentru
teren nu se vor acorda despăgubiri, iar pentru construcţii, proprietarul va
primi o despăgubire egală cu valoarea reală a acestora.
(3) Organul împuternicit să constate situaţiile prevăzute la alin. (2) este
prefectul, care, prin ordin, atestă pierderea dreptului de proprietate şi

trecerea acestuia, după caz, în proprietatea privată a comunei, a oraşului sau
a municipiului în a cărui rază teritorială este situat terenul.
Art. 50. - Delimitarea teritorială a noilor proprietăţi, rezultate din aplicarea
prezentei legi, porneşte de la actuala organizare a teritoriului şi se face pe
baza unor proiecte de parcelare întocmite de către organele de specialitate.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii procedurale
Art. 51. - Comisia judeţeană este competentă să soluţioneze contestaţiile şi
să valideze ori să invalideze măsurile stabilite de comisiile locale.
Art. 52. - (1) În sensul prezentei legi, comisia locală este autoritate publică
cu activitate administrativă, iar comisia judeţeană este autoritate publică cu
autoritate administrativ-jurisdicţională.
(2) Comisia judeţeană şi cea locală au, în limitele competenţei lor şi prin
derogare de la dispoziţiile Codului de procedură civilă, calitate procesuală
pasivă şi, când este cazul, activă, fiind reprezentate legal prin prefect,
respectiv primar sau, pe baza unui mandat convenţional, de către unul dintre
membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat.
Art. 53. - (1) Hotărârile comisiei judeţene asupra contestaţiilor persoanelor
care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată
asupra terenului, conform dispoziţiilor cuprinse în cap. II, şi cele asupra
măsurilor stabilite de comisiile locale se comunică celor interesaţi prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
(2) Împotriva hotărârii comisiei judeţene se poate face plângere la judecătoria
în a cărei rază teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile de la
comunicare.
Art. 54. - (1) Dispoziţiile art. 53 alin. (1) se aplică şi în cazul în care
plângerea este îndreptată împotriva ordinului prefectului sau oricărui act
administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului
sau propunerile de atribuire a terenului, în condiţiile prevăzute în cap. III.
(2) Dispoziţiile art. 53 alin. (2) rămân aplicabile.
Art. 55. - (1) Poate face obiectul plângerii modificarea sau anularea propriei
hotărâri de către comisie.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul în care comisia judeţeană a emis,
după încheierea procedurii de definitivare a activităţii sale, acte administrative
contrare propriei hotărâri, dispoziţiile art. 53 alin. (2) rămânând aplicabile.
Art. 56. - Plângerea prevăzută la art. 53 poate fi îndreptată şi împotriva
măsurilor de punere în aplicare a art. 37, cu privire la stabilirea dreptului de a
primi acţiuni în unităţile agricole de stat, reorganizate în societăţi comerciale
conform Legii nr. 15/1990, dispoziţiile art. 53 alin. (2) rămânând aplicabile.

Art. 57. - Plângerea formulată potrivit art. 53-56 suspendă executarea.
Art. 58. - Instanţa soluţionează cauza potrivit regulilor prevăzute în Codul de
procedură civilă şi în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească.
Pe baza hotărârii judecătoreşti definitive, comisia judeţeană, care a emis titlul
de proprietate, îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desfiinţa.
Art. 59. - Sentinţa civilă pronunţată de instanţa menţionată la art. 58 este
supusă căilor de atac prevăzute în Codul de procedură civilă, cu respectarea
dispoziţiilor legale în materie.
Art. 60. - Terţii care au fost vătămaţi în drepturile lor prin hotărârea comisiei
judeţene sau prin ordinul prefectului ori în alt mod, prin acte administrative
prealabile ordinului, cum este cazul propunerilor primarului, şi care nu aveau
interes de a se adresa acestor organe, având deja un titlu de proprietate
privată asupra terenului, ori li se recunoscuse un asemenea drept, potrivit
legii, nu pot folosi decât calea acţiunilor de drept comun, petitorii sau, după
caz, posesorii, în special revendicarea, şi nu procedura prevăzută în acest
capitol.
Art. 61. - Dispoziţiile art. 60 se aplică şi în cazul încălcării dreptului de
proprietate publică sau privată al statului ori, după caz, al unităţilor
administrativ-teritoriale.
Art. 62. - Persoanelor prevăzute la art. 60 şi art. 61 nu le sunt opozabile
hotărârile date de comisiile judeţene.
Art. 63. - În toate cazurile în care legea prevede nulitatea unor operaţiuni sau
acte juridice, litigiul se judecă potrivit dreptului comun şi nu conform
procedurii speciale prevăzute în prezentul capitol.
Art. 64. - (1) În cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de
proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea efectivă în posesie,
persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază
teritorială este situat terenul.
(2) Dacă instanţa admite plângerea, primarul va fi obligat să execute de
îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în
posesie, sub sancţiunea condamnării la daune cominatorii pentru fiecare zi de
întârziere, anume stabilite de instanţă.
(3) Dispoziţiile art. 53 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
Art. 65. - Litigiile în curs se vor judeca în continuare de către instanţele
sesizate, indiferent de faza procesuală în care se află, potrivit regulilor
procedurale aplicabile la data sesizării, ţinând însă seama, când este cazul, şi
de dispoziţiile prezentei legi.
CAPITOLUL V
Circulaţia juridică a terenurilor

Art. 66. - Terenurile proprietate privată, indiferent de titularul lor, sunt şi
rămân în circuitul civil. Ele pot fi dobândite şi înstrăinate prin oricare dintre
modurile stabilite de legislaţia civilă, cu respectarea dispoziţiilor din prezenta
lege.
Art. 67. - (1) Terenurile situate în intravilan şi extravilan pot fi înstrăinate,
indiferent de întinderea suprafeţei, prin acte juridice între vii, încheiate în
formă autentică.
(2) În toate cazurile de dobândire, prin acte juridice între vii, proprietatea
dobânditorului nu poate depăşi 100 ha teren agricol în echivalent arabil, de
familie, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului de înstrăinare.
Art. 68. - (1) Persoanele fizice care nu au cetăţenie română şi domiciliul în
România, precum şi persoanele juridice care nu au naţionalitate română şi
sediul în România, nu pot dobândi în proprietate terenuri de orice fel prin acte
între vii.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care dobândesc în proprietate terenuri
prin moştenire, sunt obligate să le înstrăineze în termen de 1 an de la data
dobândirii, sub sancţiunea trecerii în mod gratuit a acestora în proprietatea
statului şi în administrarea Agenţiei pentru Dezvoltare şi Amenajare Rurală.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1), care au dobândit în proprietate terenuri
înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt obligate să le
înstrăineze în termen de 1 an de la această dată, sub sancţiunea trecerii în
mod gratuit a terenurilor în proprietatea statului şi în administrarea Agenţiei
pentru Dezvoltare şi Amenajare Rurală.
Art. 69. - (1) Înstrăinarea de terenuri agricole în extravilan, prin vânzare, se
poate face prin exercitarea dreptului de preempţiune.
(2) Dreptul de preempţiune la înstrăinare a oricăror terenuri agricole din
extravilan revine coproprietarilor, dacă este cazul, şi apoi proprietarilor vecini
şi se exercită prin Agenţia pentru Dezvoltare şi Amenajare Rurală.
(3) Proprietarul terenului care urmează să fie vândut este obligat să
încunoştinţeze Agenţia pentru Dezvoltare şi Amenajare Rurală, iar aceasta va
comunica în scris persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenţie, în termen
de 15 zile de la data când a fost încunoştinţată.
(4) Titularii dreptului de preempţiune sunt obligaţi să se pronunţe asupra
exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.
(5) După împlinirea acestui termen, dreptul de preempţiune pentru
coproprietari sau proprietarii vecini se consideră stins.
(6) Dreptul de preempţiune la înstrăinarea terenului revine statului prin
Agenţia pentru Dezvoltare şi Amenajare Rurală, care este obligată să se
pronunţe înlăuntrul termenului prevăzut la alin. (4).

(7) Dacă agenţia nu se pronunţă în acest termen, terenul se vinde în mod
liber.
Art. 70. - Actul de înstrăinare încheiat cu încălcarea dreptului de preempţiune
prevăzut la art. 69 este anulabil.
Art. 71. - Terenurile agricole din extravilan nu pot face obiectul unei executări
silite sau voluntare decât în cazurile prevăzute de lege.
Art. 72. - (1) Schimbul de terenuri dintre persoane fizice se face prin acordul
acestora, prin act autentic, dispoziţiile art. 67 fiind aplicabile.
(2) Schimbul de terenuri dintre persoane juridice care au în administrare
terenuri asupra cărora statul are majoritatea acţiunilor sau dintre acestea şi
persoanele fizice se face numai cu avizul Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei sau al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, după
caz.
(3) Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobândeşte situaţia juridică a
terenului pe care îl înlocuieşte, cu respectarea drepturilor reale.
Art. 73. - Punerea în posesie a noilor deţinători potrivit art. 72 alin. (2) se
face de către delegatul Oficiului de cadastru agricol şi organizarea teritoriului
agricol judeţean, în prezenţa părţilor interesate, operându-se în documentele
cadastrale şi în registrul agricol modificările survenite.
CAPITOLUL VI
Folosirea terenului pentru producţia agricolă şi silvică
Art. 74. - Toţi deţinătorii de terenuri agricole sunt obligaţi să asigure
cultivarea acestora şi protecţia solului.
Art. 75. - (1) Proprietarii de terenuri care nu îşi îndeplinesc obligaţiile
prevăzute la art. 74 vor fi somaţi în scris de către primăriile comunale,
orăşeneşti sau municipale, după caz, să execute aceste obligaţii.
(2) Persoanele care nu dau curs somaţiei şi nu execută obligaţiile în termenul
stabilit de primar, din motive imputabile lor, vor fi sancţionate, anual, cu plata
unei sume de la 50.000 lei la 100.000 lei/ha, în raport cu categoria de
folosinţă a terenului.
(3) Obligarea la plata sumei se face prin dispoziţia motivată a primarului şi
sumele se fac venit la bugetul local.
Art. 76. - (1) Toţi deţinătorii de terenuri atribuite în folosinţă în condiţiile
prezentei legi, care nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute la art. 74, vor fi
somaţi în condiţiile art. 75 alin. (1).
(2) Cei care nu dau curs somaţiei pierd dreptul de folosinţă asupra terenului la
sfârşitul anului în curs.

Art. 77. - Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile ale
persoanelor juridice, în alte categorii de folosinţă agricolă, se poate face cu
avizul organelor agricole de specialitate judeţene, numai în următoarele
cazuri:
a) terenurile arabile situate în zonele de deal, ce constituie enclave din
masivele de vii şi livezi, din podgoriile şi bazinele pomicole consacrate,
stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei,
pot fi transformate în plantaţii viticole şi pomicole;
b) terenurile arabile din zonele de şes, necesare completării masivelor viticole
destinate pentru struguri de masă şi stafide şi bazinele pomicole destinate
culturii piersicului şi caisului, stabilite de organele de specialitate ale
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, pot fi transformate în plantaţii viticole
şi pomicole;
c) terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate şi transformate în
plantaţii viticole şi pomicole;
d) terenurile înregistrate la arabil, situate în zonele de deal şi munte pe pante
nemecanizabile, afectate de eroziune de suprafaţă şi adâncime, de alunecări
active sau semistabilizate, care nu mai pot fi ameliorate şi menţinute la
această folosinţă, se pot amenaja şi transforma în păşuni şi fâneţe;
e) terenurile arabile situate în albiile râurilor şi a Dunării, care nu pot fi
folosite rentabil pentru alte destinaţii agricole, pot fi amenajate în bazine
piscicole.
Art. 78. - (1) Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile, altele
decât cele prevăzute la art. 77, păşuni, fâneţe, vii şi livezi, deţinute de
persoane juridice în care statul deţine majoritatea acţiunilor, se va aproba de
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.
(2) Persoanele fizice care au schimbat categoria de folosinţă a terenurilor
agricole pe care le deţin în proprietate sunt obligate să comunice, în termen
de 30 de zile de la data la care a avut loc această operaţiune, modificarea
intervenită oficiului de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol,
judeţean sau al municipiului Bucureşti, care are obligaţia să o înregistreze.
(3) Schimbarea categoriei de folosinţă silvică - păduri, răchitării, culturi de
arbuşti, deţinute de persoane juridice se aprobă de Ministerul Apelor, Pădurilor
şi Protecţiei Mediului.
(4) Schimbarea folosinţei terenurilor agricole ce constituie zone de protecţie a
monumentelor se face cu acordul Comisiei naţionale a monumentelor,
ansamblurilor şi siturilor istorice.
Art. 79. - (1) Protecţia şi ameliorarea solului se realizează prin lucrări de
prevenire şi de combatere a proceselor de degradare şi poluare a solului
provocate de fenomene naturale sau cauzate de activităţi economice şi
sociale.
(2) Lucrările necesare pentru protecţia şi ameliorarea solului se stabilesc pe
bază de studii şi proiecte, întocmite la cerere de organele de cercetare şi
proiectare de specialitate, în corelare cu cele de amenajare şi organizare a

teritoriului, şi se execută de către deţinătorii terenurilor sau prin grija
acestora, de către unităţi specializate în execuţia unor asemenea lucrări.
(3) Statul sprijină realizarea lucrărilor de protecţie şi ameliorare a solului,
suportând parţial sau total cheltuielile în limita alocaţiei bugetare aprobate, pe
baza notelor de fundamentare elaborate de unităţile de cercetare şi
proiectare, însuşite de organele agricole de specialitate judeţene şi aprobate
de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.
Art. 80. - Pentru realizarea coordonată a lucrărilor de interes comun, potrivit
cu nevoile agriculturii, silviculturii, gospodăririi apelor, căilor de comunicaţie,
aşezărilor omeneşti sau altor obiective economice şi sociale, documentaţiile
tehnico-economice şi ecologice se vor elabora în comun de părţile interesate.
Prin documentaţii se vor stabili contribuţia părţilor interesate şi ordinea de
execuţie a lucrărilor.
Art. 81. - Lucrările de regularizare a scurgerii apelor pe versanţi şi de
corectare a torenţilor, care servesc la apărarea şi conservarea lucrărilor de
irigaţii, îndiguiri, desecări, a lacurilor de acumulare ori a altor lucrări
hidrotehnice, căi de comunicaţii, obiective economice şi sociale, se vor
executa concomitent cu lucrările de bază.
Art. 82. - (1) Terenurile care prin degradare şi poluare şi-au pierdut, total sau
parţial, capacitatea de producţie pentru culturi agricole sau silvice vor fi
constituite în perimetre de ameliorare.
(2) Grupele de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare se stabilesc de
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi
Protecţiei Mediului, la propunerile ce au la bază situaţiile înaintate de comune,
oraşe şi municipii.
(3) Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de către o comisie de
specialişti, al cărei regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi
Protecţiei Mediului.
(4) Documentaţiile întocmite se avizează de organele judeţene agricole şi
silvice şi de protecţia mediului şi se înaintează la Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei care, împreună cu ministerele şi departamentele interesate, vor
stabili programele de proiectare, finanţare şi execuţie.
Art. 83. - (1) Deţinătorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie terenurile din
perimetrul de ameliorare în vederea aplicării măsurilor şi lucrărilor prevăzute
în proiectul de ameliorare, păstrând dreptul de proprietate.
(2) Includerea de către primărie a unui anumit teren în categoria menţionată
la alin. (1) se poate face cu acordul proprietarului. Dacă proprietarul nu este
de acord, primăria face propuneri motivate prefecturii, care va decide.
(3) Dacă prefectul decide includerea terenului prevăzut la alin. (2) în
perimetrul de ameliorare, consiliul local este obligat să-i atribuie în folosinţă,

titularului terenului în cauză, o suprafaţă de teren corespunzătoare, pe toată
durata realizării lucrărilor de ameliorare.
(4) În cazul în care statul nu dispune în localitatea respectivă de un alt teren
asemănător pentru rezolvarea situaţiei menţionate la alin. (1), iar proprietarul
nu este de acord să primească un alt teren la distanţă mai mare, se va aplica
procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică, prevăzută de
Legea nr. 33/1994.
Art. 84. - În interesul lucrărilor de corectare a torenţilor şi de gospodărire a
apelor, statul poate face schimburi echivalente de terenuri cu proprietarii din
perimetru, când pe terenul acestora urmează a se executa lucrări de
amenajare cu caracter permanent. Schimbul se face numai cu acordul
proprietarilor, prin act autentic, înregistrat în documentele de cadastru
funciar.
Art. 85. - Terenurile degradate şi poluate, incluse în perimetrul de
ameliorare, sunt scutite de taxe şi impozite către stat, judeţ sau comună, pe
timpul cât durează ameliorarea lor.
Art. 86. - (1) Execuţia în teren a lucrărilor de amenajare şi punere în valoare
a terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare se face de unităţi
specializate, în funcţie de specificul lucrărilor.
(2) Lucrările ce se execută pentru consolidarea terenului, ca: terasări,
modelări, nivelări, fixări de soluri, înierbări, împăduriri, corectări de torenţi şi
împrejmuiri, drumuri, poduri, podeţe, cu caracter permanent, se realizează pe
cheltuiala statului, conform proiectului de ameliorare.
Art. 87. - (1) Deţinătorilor de terenuri degradate, chiar dacă nu sunt cuprinse
într-un perimetru de ameliorare, care, în mod individual sau asociaţi, vor să
facă din proprie iniţiativă înierbări, împăduriri, corectare a reacţiei solului sau
alte lucrări de ameliorare pe terenurile lor, statul le va pune la dispoziţie
gratuit materialul necesar - sămânţă de ierburi, puieţi, amendamente şi
asistenţă tehnică la executarea lucrărilor.
(2) Deţinătorii care au primit materiale pentru înierbări, împăduriri şi
amendări şi nu le-au întrebuinţat în vederea scopului pentru care le-au cerut
sunt obligaţi să plătească valoarea lor.
Art. 88. - (1) Fondurile necesare pentru cercetarea, proiectarea şi executarea
lucrărilor prevăzute în proiectele de amenajare, ameliorare şi punere în
valoare a terenurilor degradate şi poluate, cuprinse în perimetru, se asigură,
în funcţie de specificul lucrărilor, de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi cu alte
ministere interesate, din Fondul de ameliorare a fondului funciar şi prin
alocaţiile bugetare.
(2) Fondurile necesare pot fi sporite prin participarea comunelor, oraşelor,
municipiilor şi a judeţelor, prin contribuţia în muncă sau în bani a tuturor celor
interesaţi la aceste lucrări, deţinătorii terenurilor, locuitorii care trag foloase

directe sau indirecte de pe urma acestor ameliorări şi instituţiile, societăţile
comerciale sau regiile autonome ale căror lucrări de artă, drumuri, poduri, căi
ferate, construcţii şi altele asemenea beneficiază de avantajele lucrărilor de
amenajare şi ameliorare a terenurilor.
(3) În cazul în care se constată că anumite suprafeţe au fost scoase din
producţia agricolă sau silvică prin degradare sau poluare a solului, datorită
faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice, proprietarii, primăria sau
organul agricol ori silvic pot cere suportarea de către cel vinovat a cheltuielilor
necesitate de lucrările de refacere şi de ameliorare a solului.
Art. 89. - Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi
Protecţiei Mediului împreună cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti", vor lua măsuri pentru dezvoltarea sistemului
naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare cu privire la starea
calităţii solurilor agricole şi silvice, pe baza unui sistem informaţional, cu
asigurarea de bănci de date, la nivelul ţării şi al judeţului, şi vor propune
măsurile necesare pentru protecţia şi ameliorarea terenurilor, în scopul
menţinerii şi creşterii capacităţii de producţie.
CAPITOLUL VII
Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât
producţia agricolă şi silvică
Art. 90. - Folosirea temporară sau definitivă a unor terenuri agricole şi silvice
în alte scopuri decât producţia agricolă şi silvică se face numai în condiţiile
prevăzute de prezenta lege.
Art. 91. - (1) Amplasarea noilor construcţii de orice fel se face în intravilanul
localităţilor.
(2) Prin excepţie, unele construcţii, care, prin natura lor, pot genera efecte
poluante factorilor de mediu, pot fi amplasate în extravilan. În acest caz,
amplasamentele se vor stabili pe bază de studii ecologice de impact,
prealabile, avizate de organele de specialitate, privind protecţia mediului
înconjurător.
(3) De asemenea, fac excepţie construcţiile care, prin natura lor, nu se pot
amplasa în intravilan, precum şi adăposturile pentru animale.
Art. 92. - (1) Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole din
extravilan de clasa I şi a II-a de calitate, pe cele amenajate cu lucrări de
îmbunătăţiri funciare, precum şi pe cele plantate cu vii şi livezi, parcuri
naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice este
interzisă.
(2) Se exceptează de la prevederile alineatului precedent construcţiile care
servesc activităţile agricole, cu destinaţie militară, căile ferate, şoselele de
importanţă deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea şi echiparea
sondelor, lucrările aferente exploatării ţiţeiului şi gazului, conductele

magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor şi
realizarea de surse de apă.
(3) Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole din
extravilan, de clasa I şi a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de
îmbunătăţiri funciare, precum şi a celor plantate cu vii şi livezi, prin extinderea
intravilanului localităţilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin hotărâre
a Guvernului şi cu avizul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.
(4) Scoaterea definitivă din circuitul agricol şi silvic a terenurilor situate în
extravilanul localităţilor se face cu plata, de către persoanele fizice sau juridice
solicitante, a taxelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege. Din
aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la
dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi, respectiv, a Ministerului
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.
(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică şi în cazul terenurilor agricole care au fost
trecute, potrivit legii, în intravilanul localităţii, în vederea realizării
construcţiilor de orice fel.
(6) Pentru terenurile scoase definitiv din circuitul agricol şi silvic pentru
construcţii care deservesc activităţile agricole şi silvice, lucrările de
îmbunătăţiri funciare, regularizarea cursurilor de apă, realizarea de surse de
apă potabilă şi obiective meteorologice nu se datorează taxele prevăzute la
alin. 4.
(7) De asemenea, se exceptează de la plata taxelor prevăzute la alin. (4)
perimetrele agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în curs de
reconstrucţie.
Art. 93. - (1) Pentru scoaterea temporară a terenurilor din producţia agricolă
şi silvică, titularul aprobării este obligat să depună o garanţie în bani egală cu
taxa prevăzută pentru scoaterea definitivă a terenurilor din circuitul agricol
sau silvic, într-un cont special al Fondului de ameliorare a fondului funciar.
(2) Pentru taxa prevăzută la art. 92 alin. (4) şi pentru garanţia prevăzută la
alin. (1), depuse în Fondul de ameliorare a fondului funciar, se primeşte de
către titular o dobândă aplicată de societatea bancară pentru perioada de
depozit.
(3) După îndeplinirea obligaţiilor prevăzute cu privire la redarea terenurilor, la
confirmarea organelor judeţene agricole sau silvice şi a proprietarului
terenului, titularul va primi garanţia depusă şi dobânda bancară.
(4) În cazul în care titularul aprobării nu execută lucrările de calitate şi la
termenele prevăzute în actele aprobatoare, organul agricol sau silvic de
specialitate, în baza constatării situaţiei de fapt, dispune să execute lucrările
de redare cu cheltuieli din garanţia depusă.

(5) Dacă titularul aprobării nu execută lucrările într-un nou termen şi la
calitatea stabilită de organul agricol sau silvic, întreaga garanţie rămâne în
Fondul de ameliorare a fondului funciar.
Art. 94. - Folosirea definitivă sau temporară a terenurilor agricole în alte
scopuri decât producţia agricolă se aprobă după cum urmează:
a) de organele agricole judeţene, prin oficiul de cadastru agricol şi organizarea
teritoriului agricol judeţean sau al municipiului Bucureşti, pentru terenurile
agricole de până la 1 ha. Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafeţe
de teren se dă de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei;
b) de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, pentru terenurile agricole în
suprafaţă de până la 100 ha;
c) de Guvern, pentru terenurile agricole a căror suprafaţă depăşeşte 100 ha.
Art. 95. - Folosirea definitivă sau folosirea temporară a terenurilor forestiere
în alte scopuri decât silvice se aprobă de organul silvic judeţean, până la 1 ha,
de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pentru terenurile în
suprafaţă de până la 100 ha, şi de Guvern, pentru cele ce depăşesc această
suprafaţă.
Art. 96. - (1) Aprobarea prevăzută la art. 94 şi 95 este condiţionată de
acordul prealabil al deţinătorilor de terenuri. De asemenea, pentru obţinerea
aprobării prevăzute la art. 94 lit. b) şi c) şi art. 95 este necesar avizul
organelor agricole sau silvice judeţene şi al municipiului Bucureşti, după caz.
(2) Refuzul nejustificat al deţinătorului terenului de a-şi da acordul prevăzut la
alin. (1) va putea fi soluţionat de instanţa de judecată, hotărârea acesteia
înlocuind consimţământul celui în cauză.
Art. 97. - La aprobare de către Guvern se va prezenta în mod obligatoriu şi
avizul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, pentru terenurile agricole şi al
Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pentru terenurile forestiere
şi cu ape şi, dacă este cazul, al Ministerului Culturii, pentru ocrotirea
monumentelor.
Art. 98. - Intravilanul localităţilor este cel existent la data de 1 ianuarie 1990,
evidenţiat în cadastrul funciar; el poate fi modificat numai în condiţiile legii.
Art. 99. - Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apă, devenite
disponibile în urma lucrărilor de regularizare, vor fi amenajate pentru
producţia agricolă, piscicolă sau, după caz, silvică, o dată cu lucrările de bază
executate de titularii acestora.
Art. 100. - (1) Titularii obiectivelor de investiţii sau de producţii amplasate pe
terenuri agricole şi forestiere sunt obligaţi să ia măsuri prealabile executării
construcţiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe
suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care să-l depoziteze şi să-l niveleze
pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole
sau silvice, în vederea punerii în valoare sau a ameliorării acestora.

(2) Depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenurilor.
Aceştia nu pot fi obligaţi la nici o plată pentru sporul de valoare astfel obţinut
şi nici nu pot pretinde despăgubiri pentru perioada de nefolosire a terenului.
Art. 101. - (1) Titularii lucrărilor de investiţii sau de producţie, care deţin
terenuri pe care nu le mai folosesc în procesul de producţie, cum sunt cele
rămase în urma excavării de materii prime - cărbune, caolin, argilă, pietriş de
la sondele abandonate şi altele asemenea, sunt obligaţi să ia măsurile
necesare de amenajare şi de nivelare, dându-le o folosinţă agricolă, iar dacă
aceasta nu este posibil, o folosinţă piscicolă sau silvică, în termen de 2 ani de
la încheierea procesului de producţie.
(2) Beneficiarilor lucrărilor prevăzute la alin. (1) nu li se va mai aproba
scoaterea din producţia agricolă sau silvică a altor terenuri, dacă nu s-au
conformat dispoziţiilor din acest articol.
(3) Execuţia acestor lucrări se face de unităţi specializate ale Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei
Mediului, din fondurile prevăzute de beneficiari, în condiţiile legii.
Art. 102. - (1) Liniile de telecomunicaţii şi cele de transport şi distribuire a
energiei electrice, conductele de transport pentru alimentare cu apă,
canalizare, produse petroliere, gaze, precum şi alte instalaţii similare, se vor
grupa şi amplasa de-a lungul şi în imediata apropiere a căilor de comunicaţii şosele, căi ferate -, a digurilor, canalelor de irigaţii şi de desecări şi a altor
limite obligate din teritoriu, în aşa fel încât să nu se stânjenească execuţia
lucrărilor agricole.
(2) Aprobarea ocupării terenurilor în astfel de cazuri se dă de către oficiul de
cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol, judeţean sau al municipiului
Bucureşti, după caz, indiferent de mărimea suprafeţei necesare, pe baza
acordului deţinătorilor şi cu plata despăgubirilor convenite.
(3) Aprobarea în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (1) se dă de
organele prevăzute la art. 94 şi 95.
Art. 103. - (1) Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor în
caz de avarii şi executarea unor lucrări de întreţinere la obiectivele prevăzute
la art. 102, care au caracter urgent şi care se execută într-o perioadă de până
la 30 de zile, se vor face pe baza acordului prealabil al deţinătorilor de
terenuri sau, în caz de refuz, cu aprobarea prefecturii judeţului sau a Primăriei
Municipiului Bucureşti.
(2) În toate cazurile, deţinătorii de terenuri au dreptul la despăgubire pentru
daunele cauzate.
CAPITOLUL VIII
Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol
Art. 104. - Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol are ca sarcină
crearea condiţiilor pentru o mai bună folosire a terenurilor în scopul producţiei

agricole şi se execută pe bază de studii şi proiecte la cererea proprietarilor,
rezolvându-se următoarele probleme:
a) corelarea dezvoltării agriculturii din zonă cu celelalte activităţi economice şi
sociale, stabilind măsuri care să conducă la creşterea producţiei agricole şi la
exploatarea în ansamblu a teritoriului;
b) gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari şi destinaţii în
concordanţă cu structurile de proprietate şi cu formele de cultivare a
pământului, rezultate în urma asocierilor, stabilirea perimetrelor fiecărei
proprietăţi, comasând terenurile dispersate şi rectificând hotarele neraţional
amplasate;
c) elaborarea de studii şi proiecte de organizare şi amenajare a exploataţiilor
agricole;
d) stabilirea reţelei drumurilor agricole ca o completare a reţelei de drumuri
de interes general, integrate în organizarea şi amenajarea de ansamblu a
teritoriului, în scopul efectuării transportului producţiei şi accesului maşinilor
agricole necesare procesului de producţie.
Art. 105. - Studiile şi proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului
agricol se elaborează de unităţile de studii, proiectare şi cercetare de
specialitate, centrale sau judeţene, şi se supun discuţiei proprietarilor de
terenuri din zona interesată. În cazul adoptării lor cu majoritatea de voturi a
proprietarilor care deţin 2/3 din suprafaţă şi aprobării de către organele
agricole judeţene, aplicarea măsurilor şi lucrărilor prevăzute devin obligatorii
pentru toţi proprietarii.
CAPITOLUL IX
Sancţiuni
Art. 106. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă,
contravenţională sau penală, după caz.
Art. 107. - Degradarea terenurilor agricole şi silvice, a împrejurimilor
acestora, distrugerea şi degradarea culturilor agricole, a lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare, a bornelor şi semnelor topografice sau geodezice, a
monumentelor istorice şi ansamblurilor şi siturilor arheologice, ori
împiedicarea luării măsurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum şi
înlăturarea acestor măsuri, constituie infracţiuni de distrugere şi se pedepsesc
potrivit prevederilor Codului penal.
Art. 108. - (1) Ocuparea în întregime sau în parte a terenurilor de orice fel,
înfiinţarea sau mutarea semnelor de hotar şi a reperelor de marcare, fără
aprobarea primită în condiţiile legii, sau refuzul de a elibera terenul astfel
ocupat fără drept constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1
la 5 ani.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) se săvârşeşte prin violenţă, ameninţări
ori de două sau de mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoare
de la 2 la 7 ani.

Art. 109. - Fapta persoanei fizice, care are calitatea de membru al comisiei
locale sau judeţene de aplicare a prezentei legi, de a împiedica în orice mod
reconstituirea dreptului de proprietare sau eliberarea titlului de proprietate
către persoanele îndreptăţite, constituie abuz în serviciu şi se pedepseşte cu
închisoare de la 1 la 5 ani.
Art. 110. - Încălcarea prevederilor art. 9 alin. (5) lit. c) şi ale art. 10, prin
declararea unor suprafeţe de teren mai mici decât suprafeţele pe care le deţin
sau nedeclararea unor suprafeţe de teren, deţinute efectiv, constituie
infracţiune de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 292
din Codul penal.
Art. 111. - Constituie contravenţii la normele privind evidenţa, protecţia,
folosirea şi ameliorarea terenurilor agricole sau silvice următoarele fapte, dacă
nu sunt săvârşite în astfel de condiţii, încât, potrivit legii penale, constituie
infracţiuni:
a) efectuarea de schimburi de terenuri şi a schimbării categoriei de folosinţă a
terenurilor de la superioară la inferioară, precum şi folosirea definitivă sau
temporară a terenurilor agricole şi silvice în alte scopuri decât pentru
producţia agricolă şi silvică;
b) nedeclararea la organele judeţene de cadastru funciar de către posesori, în
termen de 30 de zile de la aprobare, a schimburilor de terenuri şi a schimbării
categoriei de folosinţă a acestora, precum şi a datelor cu privire la mărimea
suprafeţelor şi categoria de folosinţă a acestora;
c) neluarea măsurilor de către posesorii de terenuri şi de către persoanele
autorizate, pentru păstrarea în bune condiţii a bornelor geodezice,
topografice, a reperelor metalice de nivelment, a piramidelor şi balizelor de
semnalizare a punctelor geodezice, precum şi degradarea şi distrugerea lor
din culpă;
d) nedecopertarea de către beneficiarii de investiţii a stratului fertil de sol,
înainte de executarea lucrărilor de amplasare a unor obiective, şi
nedepozitarea acestui strat pe suprafeţele stabilite de organele agricole,
precum şi neluarea măsurilor de amenajare şi nivelare a terenurilor rămase în
urma excavării de cărbune, caolin, argilă, pietriş, sonde abandonate şi altele
asemenea;
e) amplasarea obiectivelor de orice fel, cu excepţia celor prevăzute la art. 92,
pe terenurile situate în extravilan, fără avizele şi aprobările prevăzute de lege;
f) ocuparea şi folosirea terenurilor aprobate a fi scoase definitiv sau temporar
din producţia agricolă, înainte de a fi delimitate, bornate şi predate;
g) degradarea terenurilor şi culturilor prin depozitarea de materiale ori deşeuri
de pietriş, moloz, nisip, prefabricate, construcţii metalice, reziduuri, resturi
menajere, gunoaie şi altele asemenea;
h) neluarea unor măsuri corespunzătoare de către persoane juridice sau fizice
pentru evitarea afectării terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din
activitatea de producţie şi prin scurgeri de orice fel.
Art. 112. - Contravenţiile prevăzute la art. 111 se sancţionează astfel:
a) cele de la lit. a)-c), cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei;
b) cele de la lit. d)-h), cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.

Art. 113. - Sancţiunile se pot aplica şi persoanelor juridice, după cum
urmează:
a) cele de la art. 111 lit. a)-c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000
lei;
b) cele de la lit. d)-h), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
Art. 114. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de
către specialiştii împuterniciţi în acest scop de Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei şi, după caz, de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,
de împuterniciţii prefectului şi specialiştii împuterniciţi de directorul general al
direcţiei generale pentru agricultură şi alimentaţie sau, după caz, de
inspectorul şef al inspectoratului silvic judeţean, precum şi de către primar.
(2) Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de
către cei vinovaţi şi, după caz, restabilirea situaţiei anterioare.
Art. 115. - În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravenţiilor
prevăzute la art. 111 li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind
constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.
CAPITOLUL X
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 116. - (1) Comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, constituite
potrivit prevederilor art. 12, vor efectua lucrările şi operaţiunile stabilite de
lege, din competenţa lor, indiferent dacă se reconstituie sau se constituie
dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului,
înaintând aceste lucrări, după caz, comisiilor judeţene sau prefectului, în
vederea eliberării titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului
prefectului.
(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) vor efectua operaţiunile de punere în
posesie, întocmind în acest scop procese-verbale pe care le vor înainta
comisiilor judeţene.
(3) În cazurile prevăzute la art. 17, art. 30 alin. (2) şi la art. 37, comisiile
judeţene, la propunerea comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale, după
caz, vor emite hotărâri pentru titularii îndreptăţiţi, în vederea stabilirii
dreptului acestora la acţiuni.
(4) Hotărârea comisiei judeţene se va transmite persoanelor fizice interesate
şi societăţii comerciale în cauză, în termenul prevăzut la alin. (1).
(5) Comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale îşi încetează activitatea prin
ordinul prefectului, iar comisiile judeţene şi, respectiv, a municipiului
Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului.
Art. 117. - Pe perioada cât funcţionează comisiile comunale, orăşeneşti şi
municipale, precum şi comisiile de lichidare, membrii acestora, încadraţi cu
contract individual de muncă, se consideră delegaţi, iar ceilalţi membri ai

comisiilor primesc o indemnizaţie ce se va stabili prin regulamentul de aplicare
a legii.
Art. 118. - Personalul de specialitate prevăzut la art. 8 din Decretul-lege
nr.43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii
economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat, care şi-a desfăşurat
activitatea în unităţile agricole cooperatiste desfiinţate sau reorganizate în
societăţi comerciale, beneficiază cu prioritate de dispoziţiile art. 19 alin. (1) ori
ale art. 21.
Art. 119. - (1) Monumentele istorice, vestigiile şi obiectivele arheologice,
tezaurele care se vor descoperi la faţa solului sau în subsol sunt sub protecţia
legii.
(2) Proprietarii şi deţinătorii de terenuri sunt obligaţi să asigure integritatea
acestora, să sesizeze organele de stat şi să permită efectuarea lucrărilor de
cercetare şi conservare.
(3) Proprietarii terenurilor vor fi despăgubiţi pentru daunele suferite şi pentru
terenurile preluate în domeniul public, în bani, sau cu teren echivalent, după
caz.
Art. 120. - Timpul lucrat de foştii cooperatori în cadrul cooperativelor agricole
de producţie se consideră vechime în muncă la acordarea pensiei şi a
celorlalte drepturi de asigurări sociale.
Art. 121. - Finanţarea activităţii de cadastru funciar general, a lucrărilor
geodezice, fotogrammetrice şi organizare a teritoriului, precum şi a băncilor
de date aferente acestora, la nivel judeţean şi naţional, se va realiza de la
buget.
Art. 122. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.
Art. 123. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul
Oficial al României.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
- art. 1-36 şi 51-79 din Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar,
publicată în Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974;
- Decretul-lege nr.42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.17 din 30 ianuarie 1990,
cu excepţia art. 8-11.
- Legea nr. 9/1990 privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin
acte între vii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.95 din 1
august 1990, cu excepţia art. 2;
- H.C.M. nr.656/1975 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la
normele privind evidenţa, folosirea, protecţia şi ameliorarea terenurilor
agricole, publicată în Buletinul Oficial nr. 74 din 16 iulie 1975;
- Decretul nr.115/1959 pentru lichidarea rămăşiţelor oricăror forme de
exploatare a omului de către om în agricultură, în scopul ridicării continue a

nivelului de trai material şi cultural al ţărănimii muncitoare şi al dezvoltării
construcţiei socialiste, publicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a
Republicii Populare Române nr. 10 din 30 martie 1959;
- orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.
ANEXA Nr. 1
TAXA PROCENTUALĂ
datorată pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor
aflate în extravilan
----------------------------------------------------------------------------Clasa
terenului agricol
-----------------------1
2
3
4
5
----------------------------------------------------------------------------Taxa procentuală care se aplică la preţul de vânzare 400 350 300
250 200
----------------------------------------------------------------------------NOTĂ:
Procentul se aplică la valoarea terenului, declarată ca preţ de părţile din
contractul de înstrăinare.
În situaţia în care terenul nu a făcut obiectul vânzării-cumpărării şi acesta este
proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donaţie, asociere,
taxa se calculează la valoarea de circulaţie a terenului din zona respectivă.

ANEXA Nr. 2
TAXA
pentru folosirea definitivă a terenurilor forestiere în alte scopuri decât
producţia forestieră şi defrişarea de păduri
----------------------------------------------------------------------------Clasa de
calitate
-----------------------1
2
3
4
5
-----------------------------------------------------------------------------

Taxa procentuală care se aplică la preţul de vânzare 600 550 500
400 300
----------------------------------------------------------------------------NOTĂ:
Procentul se aplică la valoarea de rentă stabilită pentru volumul realizat la
exploatabilitate de specia de bază din zonă, considerat la sortimentul ţel,
stabilit prin amenajament sau asimilat acestuia.
NOTĂ:
Reproducem mai jos articolele II - V din Legea nr. 169/1997, care nu au fost
încorporate în textul republicat al Legii nr. 18/1991 şi care se aplică, în
continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 169/1997.
Menţionăm că trimiterile din cuprinsul acestor articole se referă la textele din
Legea nr. 18/1991, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.37 din 20 februarie 1991.
"Art. II. - Dispoziţiile modificatoare sau de completare ori de abrogare ale
prezentei legi nu aduc atingere în nici un fel titlurilor şi altor acte de
proprietate eliberate, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991, la data întocmirii lor."
"Art. III. - (1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei
civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu
încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991:
a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în
favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de
reconstituiri sau constituiri;
b) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole aflate
în domeniul public sau privat al statului, ori în domeniul public al comunelor,
oraşelor sau municipiilor;
c) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate în
intravilanul localităţilor, pe terenurile revendicate de foştii proprietari, cu
excepţia celor atribuite conform art. 23 din lege (art. 24 din Legea nr.
18/1991, republicată);
d) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole
constituite ca izlaz comunal;
e) actele de constituire a dreptului de proprietate, în condiţiile art. 20 (art. 21
din Legea nr. 18/1991, republicată), în localităţile în care s-a aplicat cota de
reducere prevăzută de lege;
f) actele de constituire a dreptului de proprietate, în condiţiile art. 20 (art. 21
din Legea nr. 18/1991, republicată) şi în cazul în care în localitatea respectivă
nu s-a constituit dreptul de proprietate persoanelor îndreptăţite de lege;
g) transferurile de terenuri dintr-o localitate în alta, efectuate cu încălcarea
condiţiilor prevăzute de lege, în scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea
terenului primit ca urmare a transferului;

h) actele de vânzare-cumpărare privind construcţiile afectate unei utilizări
sociale sau culturale - case de locuit, creşe, grădiniţe, cantine, cămine
culturale, sedii şi altele asemenea - ce au aparţinut cooperativelor agricole de
producţie, cu încălcarea dispoziţiilor imperative prevăzute la ultimul alineat al
art. 28 din lege (art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată).
(2) Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, procuror şi de alte persoane
care justifică un interes legitim, iar soluţionarea cererilor este de competenţa
instanţelor judecătoreşti de drept comun, care au plenitudine de jurisdicţie.
(3) În situaţia în care, pe terenurile care au făcut obiectul unor acte juridice
constatate nule potrivit alin. (1), s-au edificat construcţii de orice fel, sunt
aplicabile dispoziţiile art. 494 din Codul civil."
"Art. IV. - (1) Persoanele care nu au depus cereri în termenul prevăzut de
Legea fondului funciar nr. 18/1991, pentru reconstituirea dreptului de
proprietate, ori aceste cereri s-au pierdut sau cu privire la care nu au primit
nici un răspuns se pot adresa cu o nouă cerere comisiilor comunale,
orăşeneşti sau municipale, în termen de 90 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor care, potrivit Legii
fondului funciar nr. 18/1991, nu aveau vocaţie să solicite şi, respectiv, să li se
reconstituie dreptul de proprietate."
"Art. V. - Prin lege specială, după întocmirea balanţei fondului funciar, se va
reglementa atribuirea în folosinţă sau, după caz, în proprietate de terenuri
agricole din domeniul privat al statului, familiilor tinere, specialiştilor din
mediul rural, veteranilor de război cărora nu li s-au atribuit terenuri potrivit
Legii nr. 44/1994, precum şi personalului didactic, în condiţiile Legii nr.
128/1997 privind Statutul personalului didactic."
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Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - Prezenta lege are drept scop protecţia consumatorilor de produse şi servicii, protecţia persoanelor care desfăşoară o activitate de producţie,
de comerţ, prestează un serviciu sau practică o meserie ori o profesie, precum şi protecţia interesului public general împotriva publicităţii înşelătoare,
a consecinţelor negative ale publicităţii şi stabileşte condiţiile în care este permisă publicitatea comparativă.
Art. 2. - Dispoziţiile prezentei legi se aplică conţinutului materialelor publicitare şi mesajelor publicitare transmise de acestea, oricare ar fi mijlocul de
comunicare ce face posibil transferul informaţiei.
Art. 3. - Publicitatea difuzată în cadrul programelor de radiodifuziune şi televiziune, transmise pe cale radioelectrică sau prin cablu ori printr-un alt
sistem tehnic asimilat acestuia, se supune prevederilor privind publicitatea în domeniul audiovizualului din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederilor prezentei legi.
Art. 4. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
a) publicitate - orice formă de prezentare a unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste, având ca scop promovarea
vânzării de bunuri şi servicii, de drepturi şi obligaţii;
b) publicitate înşelătoare - orice publicitate care, în orice fel, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în eroare orice persoană
căreia îi este adresată sau care ia contact cu aceasta şi îi poate afecta comportamentul economic, lezându-i interesul de consumator, sau care poate
leza interesele unui concurent;
c) publicitate comparativă - orice publicitate care identifică explicit sau implicit un concurent sau bunurile ori serviciile oferite de acesta;
d) publicitate subliminală - orice publicitate care utilizează stimuli prea slabi pentru a fi percepuţi în mod conştient, dar care pot influenţa
comportamentul economic al unei persoane;
e) persoană - orice persoană fizică sau juridică;
f) minor - orice persoană fizică în vârstă de până la 18 ani;
g) autoreglementare - orice activitate, cu caracter voluntar, de elaborare a unor reguli de bună practică în domeniul publicităţii şi de control al
respectării acestora de către reprezentanţi ai persoanelor implicate în această activitate, inclusiv ai agenţiilor de publicitate şi media, în condiţiile legii.
Art. 5. - Publicitatea trebuie să fie decentă, corectă şi să fie elaborată în spiritul responsabilităţii sociale.
Art. 6. - Se interzice publicitatea care:
a) este înşelătoare;
b) este subliminală;
c) prejudiciază respectul pentru demnitatea umană şi morala publică;
d) include discriminări bazate pe rasă, sex, limbă, origine, origine socială, identitate etnică sau naţionalitate;
e) atentează la convingerile religioase sau politice;
f) aduce prejudicii imaginii, onoarei, demnităţii şi vieţii particulare a persoanelor;
g) exploatează superstiţiile, credulitatea sau frica persoanelor;
h) prejudiciază securitatea persoanelor sau incită la violenţă;
i) încurajează un comportament care prejudiciază mediul înconjurător;
j) favorizează comercializarea unor bunuri sau servicii care sunt produse ori distribuite contrar prevederilor legale.
CAPITOLUL II
Publicitate înşelătoare şi publicitate comparativă
Art. 7. - Pentru determinarea caracterului înşelător al publicităţii se vor lua în considerare toate caracteristicile acesteia şi, în mod deosebit,
elementele componente referitoare la:
a) caracteristicile bunurilor şi serviciilor, cum sunt: disponibilitatea, natura, modul de execuţie şi de ambalare, compoziţia, metoda şi data fabricaţiei
sau a aprovizionării, măsura în care acestea corespund scopului destinat, destinaţia, cantitatea, parametrii tehnico-funcţionali, producătorul, originea
geografică sau comercială ori rezultatele testelor şi încercărilor asupra bunurilor sau serviciilor, precum şi rezultatele care se aşteaptă de la acestea;
b) preţul sau modul de calcul al preţului, precum şi condiţiile în care sunt distribuite produsele sau sunt prestate serviciile;
c) condiţiile economice şi juridice de achiziţionare sau de prestare a serviciilor;
d) natura serviciilor ce urmează a fi asigurate după vânzarea produselor sau prestarea serviciilor;
e) natura, atribuţiile şi drepturile celui care îşi face publicitate, cum ar fi: identitatea, capitalul social, calificarea, dreptul de proprietate industrială,
premii şi distincţii primite;
f) omiterea unor informaţii esenţiale cu privire la identificarea şi caracterizarea bunurilor sau serviciilor, cu scopul de a induce în eroare persoanele
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cărora le sunt adresate.
Art. 8. - Publicitatea comparativă este interzisă dacă:
a) comparaţia este înşelătoare, potrivit prevederilor art. 4 lit. b) şi ale art. 7;
b) se compară bunuri sau servicii având scopuri sau destinaţii diferite;
c) nu se compară, în mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esenţiale, relevante, verificabile şi reprezentative - între care poate fi inclus şi
preţul - ale unor bunuri sau servicii;
d) se creează confuzie pe piaţă între cel care îşi face publicitate şi un concurent sau între mărcile de comerţ, denumirile comerciale sau alte semne
distinctive, bunuri sau servicii ale celui care îşi face publicitate şi cele aparţinând unui concurent;
e) se discreditează sau se denigrează mărcile de comerţ, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii sau situaţia materială a unui
concurent;
f) nu se compară, în fiecare caz, produse cu aceeaşi indicaţie, în cazul produselor care au indicaţie geografică;
g) se profită în mod incorect de renumele unei mărci de comerţ, de denumirea comercială sau de alte semne distinctive ale unui concurent ori de
indicaţia geografică a unui produs al unui concurent;
h) se prezintă bunuri sau servicii drept imitaţii sau replici ale unor bunuri sau servicii purtând o marcă de comerţ sau o denumire comercială
protejată;
i) se încalcă orice alte prevederi ale Legii concurenţei nr. 21/1996.
Art. 9. - Comparaţiile care se referă la o ofertă specială trebuie să indice, în mod clar şi neechivoc, data la care încetează oferta sau, dacă este
cazul, faptul că oferta specială se referă la stocul de bunuri sau de servicii disponibil, iar dacă oferta specială nu a început încă, data de începere a
perioadei în care se aplică preţul special sau alte condiţii specifice.
CAPITOLUL III
Dispoziţii speciale privind publicitatea anumitor produse
Art. 10. - Se interzice publicitatea explicită pentru produsele din tutun:
a) difuzată în cadrul programelor de radiodifuziune şi televiziune;
b) în presa scrisă, pe prima şi pe ultima copertă sau pagină a materialelor tipărite;
c) pe biletele de călătorie pentru transportul public.
Art. 11. - Se interzice publicitatea pentru băuturile alcoolice şi pentru produsele din tutun în incinta unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de asistenţă
medicală sau la o distanţă mai mică de 200 metri de intrarea acestora, măsurată pe drum public.
Art. 12. - Publicitatea pentru băuturi alcoolice şi pentru produsele din tutun nu este permisă în publicaţii destinate în principal minorilor, în sălile de
spectacole înainte, în timpul şi după spectacolele destinate minorilor.
Art. 13. - (1) Publicitatea pentru băuturile alcoolice şi pentru produsele din tutun nu este permisă nici în condiţiile în care:
a) se adresează minorilor;
b) înfăţişează minori consumând aceste produse;
c) sugerează că băuturile alcoolice sau produsele din tutun sunt dotate cu proprietăţi terapeutice sau că au un efect stimulativ, sedativ ori că pot
rezolva probleme personale;
d) dă o imagine negativă despre abstinenţă;
e) evidenţiază conţinutul în alcool al băuturilor alcoolice, în scopul stimulării consumului, sau face legătura între alcool şi conducerea unui vehicul;
f) nu conţine inscripţii-avertisment, în limba română, pentru produsele din tutun.
(2) Textul avertismentului şi dimensiunile acestuia vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 14. - Se interzice publicitatea substanţelor stupefiante şi psihotrope.
Art. 15. - Se interzice publicitatea, în alte locuri decât cele de comercializare, pentru orice tip de arme, muniţii, explozivi, metode şi mijloace
pirotehnice, cu excepţia armelor destinate vânătorii sau sportului şi a celor de panoplie.
Art. 16. - Pentru produsele şi serviciile destinate minorilor este interzisă publicitatea care:
a) conţine elemente ce dăunează acestora din punct de vedere fizic, moral, intelectual sau psihic;
b) încurajează în mod indirect copiii să cumpere produse sau servicii, profitând de lipsa de experienţă sau de credulitatea lor;
c) afectează relaţiile speciale care există între minori, pe de o parte, şi părinţi sau cadre didactice, pe de altă parte;
d) prezintă, în mod nejustificat, minori în situaţii periculoase.
Art. 17. - Publicitatea este permisă numai pentru produsele medicamentoase care se eliberează fără prescripţie medicală, pentru care materialele
publicitare vor fi aprobate de Agenţia Naţională a Medicamentului.
CAPITOLUL IV
Sancţiuni
Art. 18. - Autorul, realizatorul de publicitate şi reprezentantul legal al mijlocului de difuzare răspund solidar cu persoana care îşi face publicitate, în
cazul încălcării prevederilor prezentei legi, cu excepţia încălcării dispoziţiilor cuprinse în art. 6 lit. a) şi în art. 8, când răspunderea revine numai
persoanei care îşi face publicitate.
Art. 19. - Dacă persoana care îşi face publicitate nu are sediul în România sau dacă nu poate fi identificată, răspunderea revine, după caz,
reprezentantului său legal în România, autorului, realizatorului de publicitate sau reprezentantului legal al mijlocului de difuzare.
Art. 20. - (1) Persoana care îşi face publicitate trebuie să fie în măsură să probeze exactitatea afirmaţiilor, indicaţiilor sau prezentărilor din anunţul
publicitar şi este obligată, la solicitarea reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor prevăzute la art. 24, să furnizeze documentele care să probeze
exactitatea acestora.
(2) În cazul în care documentele nu sunt furnizate în termen de maximum 7 zile de la solicitare sau dacă sunt considerate insuficiente, afirmaţiile din
anunţul publicitar în cauză vor fi considerate inexacte.
Art. 21. - Prezenta lege nu exclude autocontrolul publicităţii de către organizaţiile profesionale cu rol de autoreglementare în domeniul publicităţii şi
nici dreptul persoanelor de a se adresa direct acestor organizaţii.
Art. 22. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.
Art. 23. - (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se
sancţionează după cum urmează:
a) încălcarea prevederilor art. 15-17, cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;
b) încălcarea prevederilor art. 6, 8, 9 şi ale art. 10-14, cu amendă de la 15.000.000 lei la 40.000.000 lei.
(2) Sancţiunile se pot aplica şi persoanelor juridice.
Art. 24. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 23 se constată şi se sancţionează la sesizarea persoanelor prejudiciate ori a asociaţiilor de consumatori
sau din oficiu, de către:
a) reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul încălcării prevederilor art. 6 lit. a), h) şi j), ale art. 8 lit. a), b) şi c),
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ale art. 9, ale art. 10 lit. b) şi ale art. 13 lit. a) şi b);
b) reprezentanţii împuterniciţi ai administraţiei publice locale, pentru încălcarea prevederilor art. 6 lit. c), d), e), f), g) şi i), ale art. 10 lit. c), ale art. 11,
ale art. 13 lit. f) şi ale art. 15;
c) reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului Concurenţei, pentru încălcarea prevederilor art. 8 lit. d), e), f), g), h) şi i);
d) reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Sănătăţii, pentru încălcarea prevederilor art. 13 lit. c), d), e) şi f) şi ale art. 14, 16 şi 17;
e) reprezentanţii împuterniciţi ai Consiliului Naţional al Audiovizualului, pentru încălcarea prevederilor art. 6 şi 8, în cazul publicităţii difuzate în cadrul
programelor audiovizuale, şi ale art. 10 lit. a).
(2) Organele abilitate să constate şi să sancţioneze contravenţiile pot solicita organizaţiilor profesionale cu rol de autoreglementare prevăzute la art.
21 formularea unui punct de vedere de specialitate.
Art. 25. - Instituţiile şi autorităţile prevăzute la art. 24 pot dispune, o dată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, următoarele măsuri, după caz:
a) interzicerea publicităţii, în cazul în care a fost difuzată sau urmează să fie difuzată;
b) încetarea publicităţii până la data corectării ei;
c) publicarea deciziei autorităţii publice, în totalitate sau parţial, şi stabilirea modului în care urmează să se realizeze;
d) publicarea pe cheltuiala contravenientului a unuia sau mai multor anunţuri rectificative, cu fixarea conţinutului şi a modului de difuzare.
Art. 26. - Contravenţiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile şi dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu
modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27 din respectiva lege, precum şi cele ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale.
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
Art. 27. - Guvernul, la propunerea organelor sale de specialitate, va aproba, în baza prezentei legi, reglementări specifice privind publicitatea, cu
excepţia celei din cadrul programelor audiovizuale.
Art. 28. - (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispoziţii contrare.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia
României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
MIRON TUDOR MITREA
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU
Bucureşti, 26 iulie 2000.
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LEGE NR. 188 DIN 8 DECEMBRIE 1999 *** REPUBLICATĂ
PRIVIND STATUTUL FUNCŢIONARILOR PUBLICI*)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 251 DIN 22 MARTIE 2004
*) Republicată în temeiul art. XXVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 188/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999 şi a mai
fost modificată prin:
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293
din 28 iunie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2002, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 284/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696
din 27 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 661/2001, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 764 din 30 noiembrie 2001;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 291/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706
din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 308/2001, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 312 din 12 iunie 2001;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108
din 2 martie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001;
Legea nr. 743/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 şi 784 bis din 11 decembrie
2001;
Legea nr. 744/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001;
Legea nr. 631/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 şi 863 bis din 29 noiembrie
2002;
Legea nr. 632/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 3 decembrie 2002;
Legea nr. 161/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003;
Legea nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 şi 853 bis din 2 decembrie
2003;
Legea nr. 519/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 4 decembrie 2003.
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prezenta lege reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi autorităţile şi
instituţiile publice din administraţia publică centrală şi locală, denumite în continuare raporturi de serviciu.
(2) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a unui serviciu public stabil,
profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice
din administraţia publică centrală şi locală.
ART. 2
(1) Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării
prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală şi locală.
(2) Funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile prezentei legi, într-o funcţie publică. Persoana căreia i-a
încetat raportul de serviciu din motive neimputabile ei îşi păstrează calitatea de funcţionar public, continuând să facă
parte din corpul de rezervă al funcţionarilor publici.
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(3) Activităţile desfăşurate de funcţionarii publici, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, sunt
următoarele:
a) punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative;
b) elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice, precum
şi asigurarea avizării acestora;
c) elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor şi statisticilor, precum şi a
documentaţiei privind aplicarea şi executarea legilor, necesare pentru realizarea competenţei autorităţii sau instituţiei
publice;
d) consilierea, controlul şi auditul public intern;
e) gestionarea resurselor umane şi a resurselor financiare;
f) colectarea creanţelor bugetare;
g) reprezentarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de
drept public sau privat, din ţară şi străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice, precum şi reprezentarea în justiţie a autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară
activitatea;
h) realizarea de activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a administraţiei publice.
(4) Funcţiile publice sunt prevăzute în anexa la prezenta lege.
(5) În sensul prezentei legi, totalitatea funcţionarilor publici din autorităţile şi instituţiile publice din administraţia
publică centrală şi locală constituie corpul funcţionarilor publici.
ART. 3
Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt:
a) legalitate, imparţialitate şi obiectivitate;
b) transparenţă;
c) eficienţă şi eficacitate;
d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;
e) orientare către cetăţean;
f) stabilitate în exercitarea funcţiei publice;
g) subordonare ierarhică.
ART. 4
(1) Raporturile de serviciu se nasc şi se exercită pe baza actului administrativ de numire, emis în condiţiile legii.
(2) Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată.
(3) Prin excepţie de la alin. (2), funcţiile publice pot fi ocupate pe perioadă determinată, în condiţiile expres prevăzute
de lege.
ART. 5
(1) Pot beneficia de statute speciale funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor servicii
publice:
a) structurile de specialitate ale Parlamentului României;
b) structurile de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale;
c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;
d) serviciile diplomatice şi consulare;
e) autoritatea vamală;
f) poliţia şi alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
g) alte servicii publice stabilite prin lege.
(2) Personalul din aparatul de lucru al autorităţilor şi instituţiilor publice, care efectuează activităţi de secretariat,
administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, este angajat cu contract individual de
muncă. Persoanele care ocupă aceste funcţii nu au calitatea de funcţionar public şi li se aplică legislaţia muncii.
ART. 6
Prevederile prezentei legi nu se aplică:
a) personalului salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice, care desfăşoară activităţi de
secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, precum şi altor categorii de
personal care nu exercită prerogative de putere publică;
b) personalului salariat încadrat, pe baza încrederii personale, la cabinetul demnitarului;
c) corpului magistraţilor;
d) cadrelor didactice;
e) persoanelor numite sau alese în funcţii de demnitate publică.
CAP. 2
Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici
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ART. 7
(1) Funcţiile publice se clasifică după cum urmează:
a) funcţii publice generale şi funcţii publice specifice;
b) funcţii publice din clasa I, funcţii publice din clasa a II-a, funcţii publice din clasa a III-a.
(2) Funcţiile publice generale reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter general şi comun
tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, în vederea realizării competenţelor lor generale.
(3) Funcţiile publice specifice reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter specific unor autorităţi
şi instituţii publice, în vederea realizării competenţelor lor specifice.
ART. 8
Funcţiile publice se împart în trei clase, definite în raport cu nivelul studiilor necesare ocupării funcţiei publice, după
cum urmează:
a) clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
b) clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de scurtă durată, absolvite
cu diplomă;
c) clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii medii liceale, absolvite cu diplomă.
ART. 9
(1) După nivelul atribuţiilor titularului funcţiei publice, funcţiile publice se împart în trei categorii după cum urmează:
a) funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici;
b) funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de conducere;
c) funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de execuţie.
(2) Funcţionarii publici numiţi în funcţiile publice din clasele a II-a şi a III-a pot ocupa numai funcţii publice de
execuţie, cu excepţiile prevăzute de legile speciale.
ART. 10
(1) Funcţionarii publici sunt debutanţi sau definitivi.
(2) Pot fi numiţi funcţionari publici debutanţi persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei funcţii
publice şi nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea unei funcţii publice definitive.
(3) Pot fi numiţi funcţionari publici definitivi:
a) funcţionarii publici debutanţi, care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege şi au obţinut rezultat
corespunzător la evaluare;
b) persoanele care intră în corpul funcţionarilor publici prin concurs şi care au vechimea în specialitatea
corespunzătoare funcţiei publice, de minimum 12 luni, 8 luni şi, respectiv, 6 luni, în funcţie de nivelul studiilor
absolvite;
c) persoanele care au promovat programe de formare şi perfecţionare în administraţia publică.
ART. 11
Categoria înalţilor funcţionari publici cuprinde persoanele care sunt numite în una dintre următoarele funcţii publice:
a) secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului;
b) consilier de stat;
c) secretar general şi secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale;
d) prefect;
e) subprefect;
f) secretar general al prefecturii, secretar general al judeţului şi al municipiului Bucureşti;
g) director general din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.
ART. 12
(1) Categoria funcţionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite în una dintre următoarele funcţii
publice:
a) secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului şi comunei;
b) director general adjunct, director şi director adjunct din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale;
c) director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale altor
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul aparatului propriu al autorităţilor
administraţiei publice locale;
d) şef serviciu;
e) şef birou.
(2) Funcţionarii publici de conducere organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activităţile prevăzute la art.
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2 alin. (3), sub autoritatea unui funcţionar public ierarhic superior sau a unui demnitar.
ART. 13
(1) Sunt funcţionari publici de execuţie din clasa I persoanele numite în următoarele funcţii publice: expert, consilier,
inspector, consilier juridic, auditor.
(2) Sunt funcţionari publici de execuţie din clasa a II-a persoanele numite în funcţia publică de referent de
specialitate.
(3) Sunt funcţionari publici de execuţie din clasa a III-a persoanele numite în funcţia publică de referent.
ART. 14
Funcţiile publice de execuţie sunt structurate pe grade profesionale, după cum urmează:
a) superior, ca nivel maxim;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.
CAP. 3
Categoria înalţilor funcţionari publici
ART. 15
(1) Poate face parte din categoria înalţilor funcţionari publici persoana care îndeplineşte cumulativ:
a) condiţiile prevăzute la art. 50;
b) are studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
c) a absolvit programe de formare specializată şi perfecţionare în administraţia publică sau în alte domenii specifice
de activitate, organizate, după caz, de Institutul Naţional de Administraţie sau de alte instituţii specializate,
organizate în ţară sau în străinătate, ori a dobândit titlul ştiinţific de doctor în specialitatea funcţiei publice respective;
d) are cel puţin 7 ani vechime în specialitatea funcţiei publice respective;
e) a promovat concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice prevăzute la art. 11.
(2) În cazuri excepţionale, vechimea prevăzută la alin. (1) lit. d) poate fi redusă cu până la 3 ani de persoana care
are competenţa legală de numire în funcţia publică.
ART. 16
(1) Concursul de admitere la programele de formare specializată în administraţia publică se organizează de către
Institutul Naţional de Administraţie, în baza regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului.
(2) Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programele de formare în administraţia
publică, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Administraţiei şi Internelor.
ART. 17
(1) Numirea înalţilor funcţionari publici se face de către:
a) Guvern, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 11 lit. a) şi d);
b) primul-ministru, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 11 lit. b), c) şi e);
c) ministrul administraţiei şi internelor, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 11 lit. f);
d) ministrul sau, după caz, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţiile prevăzute la art. 11 lit. g).
(2) Pentru numirea în funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici se constituie o comisie de concurs,
formată din cinci personalităţi, recunoscute ca specialişti în administraţia publică, numite prin decizie a
primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor.
ART. 18
Încetarea raporturilor de serviciu ale înalţilor funcţionari publici se face, în condiţiile legii, potrivit art. 17 alin. (1).
CAP. 4
Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici
SECŢIUNEA 1
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
ART. 19
(1) Pentru crearea şi dezvoltarea unui corp de funcţionari publici profesionist, stabil şi imparţial se înfiinţează, în
subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organ de specialitate
al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică.
(2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit de
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către primul-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. În exercitarea atribuţiilor care îi revin,
preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite ordine cu caracter normativ şi individual.
(3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este finanţată de la bugetul de stat.
ART. 20
(1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are următoarele atribuţii:
a) elaborează politicile şi strategiile privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
b) elaborează şi avizează proiecte de acte normative privind funcţia publică şi funcţionarii publici;
c) monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici în cadrul
autorităţilor şi instituţiilor publice;
d) elaborează reglementări comune, aplicabile tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, privind funcţiile publice,
precum şi instrucţiuni privind aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
e) elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici;
f) stabileşte criteriile pentru evaluarea activităţii funcţionarilor publici;
g) centralizează propunerile de instruire a funcţionarilor publici, stabilite ca urmare a evaluării performanţelor
profesionale individuale ale funcţionarilor publici;
h) colaborează cu Institutul Naţional de Administraţie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare
specializată în administraţia publică şi de perfecţionare a funcţionarilor publici;
i) întocmeşte şi administrează baza de date cuprinzând evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici;
j) aprobă condiţiile de participare şi procedura de organizare a selecţiei şi recrutării pentru funcţiile publice generale,
avizează şi monitorizează recrutarea pentru funcţiile publice specifice;
k) realizează redistribuirea funcţionarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile
lor;
l) acordă asistenţă de specialitate şi coordonează metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul
autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale;
m) participă la negocierile dintre organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor;
n) colaborează cu organisme şi cu organizaţii internaţionale din domeniul său de activitate;
o) elaborează anual, cu consultarea autorităţilor şi instituţiilor publice, Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe care
îl supune spre aprobare Guvernului;
p) întocmeşte raportul anual cu privire la managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, pe care îl
prezintă Guvernului.
(2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are legitimare procesuală activă şi poate sesiza instanţa de contencios
administrativ competentă cu privire la:
a) actele prin care autorităţile sau instituţiile publice încalcă legislaţia referitoare la funcţia publică şi funcţionarii
publici, constatate ca urmare a activităţii proprii de control;
b) refuzul autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica prevederile legale în domeniul funcţiei publice şi al
funcţionarilor publici.
(4) Actul atacat potrivit alin. (3) este suspendat de drept.
(5) Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici poate sesiza şi prefectul în legătură cu actele ilegale
emise de autorităţile sau instituţiile publice locale.
ART. 21
(1) Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte:
a) numărul funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile legale;
b) numărul funcţiilor publice care vor fi rezervate absolvenţilor programelor de formare specializată în administraţia
publică, organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau de instituţii similare din străinătate;
c) numărul funcţiilor publice care vor fi ocupate prin concurs;
d) numărul funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;
e) numărul funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării;
f) numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale;
g) numărul maxim al funcţiilor publice de conducere.
(2) Planul prevăzut la alin. (1) se elaborează de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, cu consultarea
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, şi se supune spre aprobare Guvernului.
ART. 22
Gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice este organizată şi realizată, în cadrul fiecărei autorităţi şi
instituţii publice, de către un compartiment specializat, care colaborează direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici.
SECŢIUNEA a 2-a
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Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici
ART. 23
(1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici administrează evidenţa naţională a funcţiilor publice şi a funcţionarilor
publici, pe baza datelor transmise de autorităţile şi instituţiile publice.
(2) Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se ţine de Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici.
(3) În scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea carierei funcţionarului
public, autorităţile şi instituţiile publice întocmesc dosarul profesional pentru fiecare funcţionar public.
(4) Formatul standard al evidenţei funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, precum şi conţinutul dosarului
profesional se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
ART. 24
(1) Autorităţile şi instituţiile publice răspund de întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor
publici şi asigură păstrarea acestora în condiţii de siguranţă.
(2) În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau instituţia publică păstrează o
copie a dosarului profesional şi înmânează originalul funcţionarului public, pe bază de semnătură.
(3) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen
de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici.
(4) Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici,
precum şi la dosarul profesional al funcţionarului public au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter
personal, în condiţiile legii.
(5) La solicitarea funcţionarului public, autoritatea sau instituţia publică este obligată să elibereze un document care
să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, în specialitate şi în funcţia publică.
CAP. 5
Drepturi şi îndatoriri
SECŢIUNEA 1
Drepturile funcţionarilor publici
ART. 25
(1) Dreptul la opinie al funcţionarilor publici este garantat.
(2) Este interzisă orice discriminare între funcţionarii publici pe criterii politice, de apartenenţă sindicală, convingeri
religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură.
ART. 26
Funcţionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea prezentului statut şi care
îl vizează în mod direct.
ART. 27
(1) Dreptul de asociere sindicală este garantat funcţionarilor publici, cu excepţia celor care sunt numiţi în categoria
înalţilor funcţionari publici, funcţionarilor publici de conducere şi altor categorii de funcţionari publici cărora le este
interzis acest drept prin statute speciale.
(2) Funcţionarii publici, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (1), pot, în mod liber, să înfiinţeze organizaţii sindicale, să
adere la ele şi să exercite orice mandat în cadrul acestora.
(3) Funcţionarii publici se pot asocia în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii având ca scop reprezentarea
intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale şi protejarea statutului lor.
ART. 28
Funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condiţiile legii, cu respectarea principiului continuităţii şi
celerităţii serviciului public.
ART. 29
(1) Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din:
a) salariul de bază;
b) sporul pentru vechime în muncă;
c) suplimentul postului;
d) suplimentul gradului.
(2) Funcţionarii publici beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii.
(3) Salarizarea funcţionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de
salarizare pentru funcţionarii publici.
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ART. 30
Funcţionarii publici care, potrivit legii, sunt obligaţi să poarte uniformă în timpul serviciului o primesc gratuit.
ART. 31
(1) Funcţionarii publici au dreptul de a-şi perfecţiona în mod continuu pregătirea profesională.
(2) Pe perioada în care funcţionarii publici urmează forme de perfecţionare profesională, beneficiază de drepturile
salariale cuvenite, în situaţia în care acestea sunt:
a) organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice;
b) urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;
c) organizate de Institutul Naţional de Administraţie, de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia
publică locală, în condiţiile legii, sau de alte instituţii specializate din ţară sau străinătate.
(3) În cazul în care formarea şi perfecţionarea profesională, în formele prevăzute la alin. (2), se organizează în afara
localităţii unde îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică, funcţionarii publici beneficiază de drepturile de
delegare, în condiţiile legii.
(4) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici,
organizate în condiţiile alin. (2) lit. a) şi c), autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul anual
propriu sumele necesare pentru cheltuielile respective.
ART. 32
(1) Durata normală a timpului de lucru pentru funcţionarii publici este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.
(2) Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice peste durata normală a timpului
de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare funcţionarii publici de execuţie au dreptul la
recuperare sau la plata majorată cu un spor de 100% din salariul de bază. Numărul orelor plătite cu sporul de 100%
nu poate depăşi 360 într-un an*).
-----------*) Conform Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2004 nr. 519/2003, aplicarea prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2004.
Pe perioada suspendării, munca prestată peste durata normală a timpului de lucru se compensează în condiţiile art.
31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din
sectorul bugetar.
ART. 33
Funcţionarii publici, cu excepţia funcţionarilor publici civili din ministerele privind apărarea naţională, ordinea publică
şi siguranţa naţională, pot fi aleşi sau numiţi într-o funcţie de demnitate publică, în condiţiile legii.
ART. 34
(1) Funcţionarii publici au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii.
(2) Funcţionarul public are dreptul, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu salariul de bază din luna
anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat**).
-----------**) Conform Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2004 nr. 519/2003, aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu
ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la data de 31 decembrie 2004.
ART. 35
În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor,
raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului public în cauză.
ART. 36
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să asigure funcţionarilor publici condiţii normale de muncă şi igienă,
de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică.
(2) Funcţionarilor publici li se poate aproba, în mod excepţional, pentru motive de sănătate, schimbarea
compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea. Schimbarea se poate face pe o funcţie publică corespunzătoare,
dacă funcţionarul public în cauză este apt profesional să îndeplinească noile atribuţii care îi revin.
ART. 37
Funcţionarii publici beneficiază de asistenţă medicală, proteze şi medicamente, în condiţiile legii.
ART. 38
Funcţionarii publici beneficiază de pensii, precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii.
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ART. 39
(1) În caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş,
primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcţionarului public
decedat.
(2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina autorităţii sau a instituţiei publice în
termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alin. (1) până la
emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.
ART. 40
(1) Funcţionarii publici beneficiază în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii.
(2) Autoritatea sau instituţia publică este obligată să asigure protecţia funcţionarului public împotriva ameninţărilor,
violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice sau în legătură cu aceasta.
Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau instituţia publică va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.
ART. 41
Autoritatea sau instituţia publică este obligată să îl despăgubească pe funcţionarul public în situaţia în care acesta a
suferit, din culpa autorităţii sau a instituţiei publice, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
SECŢIUNEA a 2-a
Îndatoririle funcţionarilor publici
ART. 42
(1) Funcţionarii publici au obligaţia să îşi îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea
îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice
ori prestigiului corpului funcţionarilor publici.
(2) Funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din
subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea,
precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.
(3) Funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege.
ART. 43
(1) Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea sau
manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic şi să nu participe
la activităţi politice în timpul programului de lucru.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis să facă parte din organele de conducere ale partidelor politice.
ART. 44
(1) Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin,
precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate.
(2) Funcţionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici.
(3) Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul
ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, funcţionarul public este
obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcţionarul public are îndatorirea să
aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia, astfel de situaţii.
ART. 45
Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în
legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile
legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.
ART. 46
(1) Funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în
considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
(2) La numirea într-o funcţie publică, precum şi la încetarea raportului de serviciu, funcţionarii publici sunt obligaţi să
prezinte, în condiţiile legii, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice declaraţia de avere. Declaraţia de avere se
actualizează anual, potrivit legii.
ART. 47
(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările
repartizate.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor sau să
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discute direct cu petenţii, cu excepţia celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuţii, precum şi să intervină pentru
soluţionarea acestor cereri.
ART. 48
(1) Funcţionarii publici sunt obligaţi să urmeze forme de perfecţionare profesională, organizate de Institutul Naţional
de Administraţie sau alte instituţii abilitate potrivit legii, a căror durată cumulată este de minimum 7 zile pe an.
(2) Funcţionarii publici care urmează programe de formare specializată în administraţia publică, cu o durată mai
mare de 90 de zile, organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau de alte instituţii similare din străinătate,
finanţate din bugetul de stat sau local, sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra în administraţia publică cel
puţin 5 ani de la terminarea programelor.
(3) În cazul nerespectării angajamentului, funcţionarii publici sunt obligaţi să restituie instituţiei sau autorităţii publice
contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecţionare, calculate în condiţiile legii.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul în care persoanele care au urmat o formă de perfecţionare în condiţiile
alin. (2) şi ale art. 31 alin. (2) şi nu au absolvit-o din vina lor. În acest caz, funcţionarii publici sunt obligaţi să restituie
drepturile salariale primite pe această perioadă.
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care funcţionarul public nu mai deţine funcţia publică din motive
neimputabile acestuia.
ART. 49
Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor,
stabilite potrivit legii.
CAP. 6
Cariera funcţionarilor publici
SECŢIUNEA 1
Recrutarea funcţionarilor publici
ART. 50
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen
medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
ART. 51
(1) Ocuparea funcţiilor publice vacante se poate face prin promovare, transfer, redistribuire şi concurs.
(2) Condiţiile de participare şi procedura de organizare a concursului vor fi stabilite în condiţiile prezentei legi, iar
concursul va fi organizat şi gestionat astfel:
a) de către comisia de concurs prevăzută la art. 17 alin. (2), pentru înalţii funcţionari publici;
b) de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante, cu
excepţia funcţiilor publice de şef birou şi şef serviciu;
c) de către autorităţi şi instituţii publice din administraţia publică centrală şi locală, pentru ocuparea funcţiilor publice
de şef birou şi şef serviciu, precum şi pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie şi, respectiv, funcţiile publice
specifice vacante, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
d) de către Institutul Naţional de Administraţie, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru admiterea
la programele de formare specializată în administraţia publică, organizate în scopul numirii într-o funcţie publică.
(3) Concursul are la bază principiul competiţiei deschise, transparenţei, meritelor profesionale şi competenţei,
precum şi cel al egalităţii accesului la funcţiile publice pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile legale.
(4) Condiţiile de desfăşurare a concursului vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin
30 de zile înainte de data desfăşurării concursului.
(5) Persoanele care participă la concursul organizat potrivit dispoziţiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. c) trebuie să
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îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea funcţiilor publice, prevăzute de prezenta lege.
(6) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor în condiţiile prezentului articol se stabileşte prin hotărâre
a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform principiilor şi condiţiilor stabilite prin
prezenta lege.
SECŢIUNEA a 2-a
Perioada de stagiu
ART. 52
(1) Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribuţiilor şi
responsabilităţilor unei funcţii publice, formarea practică a funcţionarilor publici debutanţi, precum şi cunoaşterea de
către aceştia a specificului administraţiei publice şi a exigenţelor acesteia.
(2) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru funcţionarii publici de execuţie din clasa I, 8 luni pentru cei din
clasa a II-a şi 6 luni pentru cei din clasa a III-a.
(3) Perioada în care o persoană a urmat şi a promovat programe de formare specializată în administraţia publică,
pentru numirea într-o funcţie publică definitivă, este asimilată perioadei de stagiu.
ART. 53
(1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, funcţionarul public debutant va fi:
a) numit funcţionar public de execuţie definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcţiile publice
prevăzute la art. 13, în gradul profesional asistent;
b) eliberat din funcţia publică, în cazul în care a obţinut la evaluarea activităţii calificativul "necorespunzător".
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), precum şi în situaţia nepromovării programelor de formare specializată în
administraţia publică, pentru numirea într-o funcţie publică definitivă, perioada de stagiu nu constituie vechime în
funcţia publică.
SECŢIUNEA a 3-a
Numirea funcţionarilor publici
ART. 54
(1) Numirea în funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici se face în conformitate cu dispoziţiile art. 17
alin. (1).
(2) Numirea în funcţiile publice pentru care se organizează concurs în condiţiile art. 51 alin. (2) lit. b) şi d) se face
prin actul administrativ emis de către conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice din administraţia publică
centrală şi locală, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(3) Numirea în funcţiile publice pentru care se organizează concurs în condiţiile art. 51 alin. (2) lit. c) se face prin
actul administrativ emis de către conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi
locală.
(4) Actul administrativ de numire are formă scrisă şi trebuie să conţină temeiul legal al numirii, numele funcţionarului
public, denumirea funcţiei publice, data de la care urmează să exercite funcţia publică, drepturile salariale, precum şi
locul de desfăşurare a activităţii.
(5) Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se
înmânează funcţionarului public.
(6) La intrarea în corpul funcţionarilor publici, funcţionarul public depune jurământul de credinţă în termen de trei zile
de la emiterea actului de numire în funcţia publică definitivă. Jurământul are următoarea formulă: "Jur să respect
Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să
îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost numit, să păstrez secretul
profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică. Aşa să-mi ajute Dumnezeu". Formula religioasă
de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
(7) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (6) se consemnează în scris şi atrage revocarea actului
administrativ de numire în funcţia publică.
SECŢIUNEA a 4-a
Promovarea funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor profesionale
ART. 55
În carieră funcţionarul public beneficiază de dreptul de a promova în funcţia publică şi de a avansa în gradele de
salarizare.
ART. 56
(1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare vacante.
(2) Promovarea într-o funcţie publică superioară vacantă se face prin concurs sau examen.
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ART. 57
(1) Pentru a participa la concursul pentru promovarea într-o funcţie publică de execuţie din gradul profesional
principal, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:
a) să aibă o vechime minimă de 2 ani în funcţiile publice de execuţie din gradul profesional asistent, în clasa
corespunzătoare studiilor absolvite;
b) să fi obţinut, la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel puţin calificativul "foarte
bun";
c) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului.
(2) Pentru a participa la concursul pentru promovarea într-o funcţie publică de execuţie din gradul profesional
superior, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:
a) să aibă o vechime minimă de 2 ani în funcţiile publice de execuţie din gradul profesional principal sau 4 ani în
funcţiile publice de execuţie din gradul profesional asistent, în clasa corespunzătoare studiilor absolvite;
b) să fi obţinut, la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel puţin calificativul "foarte
bun";
c) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului.
ART. 58
(1) Au dreptul de a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere vacante
persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt absolvente ale programelor de formare specializată şi perfecţionare în administraţia publică, organizate de
către Institutul Naţional de Administraţie, centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală,
precum şi de alte instituţii specializate, din ţară sau străinătate;
b) au fost numite într-o funcţie publică din clasa I;
c) îndeplinesc cerinţele specifice prevăzute în fişa postului, precum şi condiţiile de vechime prevăzute la alin. (2).
(2) Pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante trebuie îndeplinite următoarele condiţii de vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
a) minimum 2 ani, pentru funcţiile publice de şef birou, şef serviciu şi secretar al comunei;
b) minimum 5 ani, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12, cu excepţia celor prevăzute la lit. a).
ART. 59
În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea,
funcţionarii publici de execuţie au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante
într-o clasă superioară celei în care sunt încadraţi.
ART. 60
(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual.
(2) Procedura de evaluare are ca scop:
a) avansarea în gradele de salarizare;
b) retrogradarea în gradele de salarizare;
c) promovarea într-o funcţie publică superioară;
d) eliberarea din funcţia publică;
e) stabilirea cerinţelor de formare profesională a funcţionarilor publici.
(3) În urma evaluării performanţelor profesionale individuale funcţionarului public i se acordă unul dintre următoarele
calificative: "excepţional", "foarte bun", "bun", "satisfăcător", "nesatisfăcător".
(4) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici se face de către o comisie de
evaluare, compusă din cinci personalităţi, recunoscute ca specialişti în administraţia publică, propuse de ministrul
administraţiei şi internelor şi numite prin decizie a primului-ministru.
(5) Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, după consultarea organizaţiilor
sindicale ale funcţionarilor publici, reprezentative la nivel naţional.
CAP. 7
Acorduri colective. Comisii paritare
ART. 61
(1) Autorităţile şi instituţiile publice pot încheia anual, în condiţiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale
funcţionarilor publici sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici, care să cuprindă numai măsuri referitoare la:
a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă;
b) sănătatea şi securitatea în muncă;
c) programul zilnic de lucru;
d) perfecţionarea profesională;
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e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor aleşi în organele de conducere ale
organizaţiilor sindicale.
(2) În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat, acordul se
încheie cu reprezentanţii funcţionarilor publici din respectiva autoritate sau instituţie publică, desemnaţi în condiţiile
legii.
(3) Autoritatea sau instituţia publică va furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentanţilor funcţionarilor publici
informaţiile necesare pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în condiţiile legii.
ART. 62
(1) În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se constituie comisii paritare. În funcţie de numărul funcţionarilor publici
din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, comisia paritară se poate constitui în cadrul acesteia sau pentru mai multe
autorităţi sau instituţii publice.
(2) În alcătuirea comisiei paritare intră un număr egal de reprezentanţi desemnaţi de conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice şi de sindicatul reprezentativ al funcţionarilor publici. În cazul în care sindicatul nu este
reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat, reprezentanţii lor vor fi desemnaţi prin votul
majorităţii funcţionarilor publici din respectiva autoritate sau instituţie publică.
(3) Reprezentanţii funcţionarilor publici în comisia paritară pot să fie desemnaţi din rândul funcţionarilor publici aleşi
în organele de conducere ale sindicatului reprezentativ sau din rândul reprezentanţilor funcţionarilor publici aleşi
pentru negocierea acordurilor cu conducerea autorităţii sau instituţiei publice.
(4) În cazul constituirii unei comisii paritare comune pentru mai multe autorităţi sau instituţii publice, aceasta va fi
compusă dintr-un număr egal de reprezentanţi ai acestor autorităţi sau instituţii publice, desemnaţi în condiţiile alin.
(2).
ART. 63
(1) Comisiile paritare sunt consultate la negocierea de către autorităţile şi instituţiile publice a acordurilor cu
sindicatele reprezentative ale funcţionarilor publici sau cu reprezentanţii acestora.
(2) Comisiile paritare participă la stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice
pentru care sunt constituite.
(3) Comisiile paritare urmăresc permanent realizarea acordurilor stabilite între sindicatele reprezentative sau
reprezentanţii funcţionarilor publici cu autorităţile sau instituţiile publice.
(4) Comisia paritară întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la respectarea prevederilor acordurilor încheiate în
condiţiile legii, pe care le comunică conducerii autorităţii sau instituţiei publice, precum şi conducerii sindicatelor
reprezentative ale funcţionarilor publici.
CAP. 8
Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici
ART. 64
Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară,
contravenţională, civilă sau penală, după caz.
ART. 65
(1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin
şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage
răspunderea disciplinară a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absenţe nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite
prin lege pentru funcţionarii publici;
k) stabilirea de către funcţionarii publici de execuţie de relaţii directe cu petenţii în vederea soluţionării cererilor
acestora.
(3) Sancţiunile disciplinare sunt:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioadă de până la 3 luni;
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c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o
perioadă de la 1 la 3 ani;
d) trecerea într-o funcţie publică inferioară pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a
salariului;
e) destituirea din funcţia publică.
(4) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare,
împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în
timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni
disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentei legi.
(5) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii abaterilor.
ART. 66
(1) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 65 alin. (3) lit. a) se poate aplica direct de către conducătorul autorităţii
sau instituţiei publice, la propunerea conducătorului compartimentului în care funcţionează cel în cauză.
(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 65 alin. (3) lit. b) - e) se aplică de conducătorul autorităţii sau instituţiei
publice, la propunerea comisiei de disciplină.
(3) Sancţiunile disciplinare pentru înalţii funcţionari publici se aplică prin decizie a primului-ministru, prin ordin al
ministrului ori, după caz, al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice centrale, pentru cei prevăzuţi la art. 11 lit.
g), la propunerea comisiei de disciplină.
(4) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea
funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul
funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i
se impută se consemnează într-un proces-verbal.
ART. 67
(1) În cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice se constituie comisii de disciplină. În funcţie de numărul funcţionarilor
publici din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, comisia de disciplină se poate constitui pentru o singură
autoritate sau instituţie publică sau pentru mai multe.
(2) În alcătuirea comisiei de disciplină intră un număr egal de reprezentanţi desemnaţi de conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice şi de sindicatul reprezentativ al funcţionarilor publici. În cazul în care sindicatul nu este
reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat, reprezentanţii vor fi desemnaţi prin votul
majorităţii funcţionarilor publici din respectiva autoritate sau instituţie publică.
(3) Fiecare comisie de disciplină are un preşedinte, care nu face parte din reprezentanţii prevăzuţi la alin. (2),
desemnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, cu consultarea sindicatului reprezentativ sau, după caz, a
funcţionarilor publici.
(4) În cazul constituirii unei comisii de disciplină comune pentru mai multe autorităţi sau instituţii publice, aceasta va
fi compusă dintr-un număr egal de reprezentanţi ai acestor autorităţi sau instituţii publice, desemnaţi în condiţiile alin.
(2). În acest caz, preşedintele comisiei de disciplină se desemnează în condiţiile alin. (3), pe baza propunerii
comune a conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice.
(5) Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici este compusă din 7 înalţi funcţionari publici.
(6) Comisiile de disciplină sunt competente să cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare şi să propună
sancţiunea aplicabilă funcţionarilor publici din autorităţile sau instituţiile publice respective.
(7) Modul de constituire a comisiilor de disciplină, componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru a
acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
ART. 68
Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ,
solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare.
ART. 69
(1) Pentru evidenţierea situaţiei disciplinare a funcţionarului public, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va
elibera un cazier administrativ, conform bazei de date pe care o administrează.
(2) Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului public şi care nu
au fost radiate în condiţiile legii.
(3) Cazierul administrativ este necesar în următoarele cazuri:
a) desemnarea unui funcţionar public ca membru în comisia de concurs pentru recrutarea funcţionarilor publici;
b) desemnarea unui funcţionar public în calitate de preşedinte şi membru în comisia de disciplină;
c) desemnarea unui funcţionar public ca membru în comisia paritară;
d) ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici sau categoriei funcţionarilor
publici de conducere;
e) în orice alte situaţii prevăzute de lege.
(4) Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:
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a) funcţionarului public interesat;
b) conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
c) preşedintelui comisiei de disciplină;
d) altor persoane prevăzute de lege.
ART. 70
(1) Sancţiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează:
a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 65 alin. (3) lit. a);
b) în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancţiunile disciplinare prevăzute la
art. 65 alin. (3) lit. b) - d);
c) în termen de 7 ani de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art. 65 alin. (3) lit. e).
(2) Radierea sancţiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se constată prin act administrativ al
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.
ART. 71
(1) Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici se angajează în cazul în care aceştia au săvârşit o
contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.
(2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii funcţionarul public se poate
adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică în care este
numit funcţionarul public sancţionat.
ART. 72
Răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează:
a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul
unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
ART. 73
(1) Repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice în situaţiile prevăzute la art. 72 lit. a) şi b) se dispune
prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în
termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în
situaţia prevăzută la lit. c) a aceluiaşi articol, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.
(2) Împotriva ordinului sau dispoziţiei de imputare funcţionarul public în cauză se poate adresa instanţei de
contencios administrativ.
(3) Dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite ordinul sau dispoziţia de imputare se prescrie
în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
ART. 74
(1) Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile
funcţiei publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale.
(2) În cazul în care s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la
art. 50 lit. h), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va dispune suspendarea funcţionarului public din funcţia
publică pe care o deţine.
(3) Dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi penale, precum şi în cazul în care
instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din funcţia publică
încetează, iar funcţionarul public respectiv va fi reintegrat în funcţia publică deţinută anterior şi îi vor fi achitate
drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.
(4) În situaţia în care nu sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale, iar fapta funcţionarului public
poate fi considerată abatere disciplinară, va fi sesizată comisia de disciplină competentă.
CAP. 9
Modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu
SECŢIUNEA 1
Modificarea raportului de serviciu
ART. 75
Modificarea raportului de serviciu are loc prin:
a) delegare;
b) detaşare;
c) transfer;
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d) mutarea în cadrul altui compartiment al autorităţii sau instituţiei publice;
e) exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere.
ART. 76
(1) Delegarea se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care este încadrat funcţionarul public, pe o
perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an.
(2) Funcţionarul public poate refuza delegarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) graviditate;
b) îşi creşte singur copilul minor;
c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată delegarea.
(3) Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice în cursul unui an se poate dispune numai cu
acordul scris al funcţionarului public. Măsura se poate dispune pentru o perioadă de cel mult 90 de zile
calendaristice într-un an.
(4) Pe timpul delegării funcţionarul public îşi păstrează funcţia publică şi salariul, iar autoritatea sau instituţia publică
care îl deleagă este obligată să suporte costul integral al transportului, cazării şi al indemnizaţiei de delegare.
ART. 77
(1) Detaşarea se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea
funcţionarul public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. În cursul unui an calendaristic un funcţionar public poate fi
detaşat mai mult de 6 luni numai cu acordul său scris.
(2) Detaşarea se poate dispune doar dacă pregătirea profesională a funcţionarului public corespunde atribuţiilor şi
responsabilităţilor funcţiei publice pe care urmează să fie detaşat.
(3) Funcţionarul public poate refuza detaşarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) graviditate;
b) îşi creşte singur copilul minor;
c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată detaşarea;
d) detaşarea se face într-o localitate în care nu i se asigură condiţii corespunzătoare de cazare;
e) este singurul întreţinător de familie;
f) motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detaşării.
(4) Pe perioada detaşării funcţionarul public îşi păstrează funcţia publică şi salariul. Dacă salariul corespunzător
funcţiei publice pe care este detaşat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul detaşării în altă
localitate autoritatea sau instituţia publică beneficiară este obligată să-i suporte costul integral al transportului, dus şi
întors, cel puţin o dată pe lună, al cazării şi al indemnizaţiei de detaşare.
ART. 78
(1) Transferul, ca modalitate de modificare a raportului de serviciu, poate avea loc între autorităţile sau instituţiile
publice după cum urmează:
a) în interesul serviciului;
b) la cererea funcţionarului public.
(2) Transferul se poate face într-o funcţie publică pentru care sunt îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în fişa
postului.
(3) Transferul în interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al funcţionarului public transferat. În cazul
transferului în interesul serviciului în altă localitate, funcţionarul public transferat are dreptul la o indemnizaţie egală
cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei în care se transferă, la acoperirea tuturor
cheltuielilor de transport şi la un concediu plătit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suportă de autoritatea sau
instituţia publică la care de face transferul, în termen de cel mult 15 zile de la data aprobării transferului.
(4) Transferul în interesul serviciului se face într-o funcţie publică echivalentă cu funcţia publică deţinută de
funcţionarul public.
(5) Transferul la cerere se face într-o funcţie publică echivalentă, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului
public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul.
ART. 79
(1) Mutarea în cadrul altui compartiment al autorităţii sau instituţiei publice poate fi definitivă sau temporară.
(2) Mutarea definitivă în cadrul altui compartiment se aprobă, cu acordul scris al funcţionarului public, de către
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public.
(3) Mutarea temporară în cadrul altui compartiment se dispune motivat, în interesul autorităţii sau instituţiei publice,
de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an, cu respectarea
pregătirii profesionale şi a salariului pe care îl are funcţionarul public.
ART. 80
(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante se realizează prin promovarea
temporară a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea acestei funcţii publice.
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(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pe o perioadă de
maximum 6 luni, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(3) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere al cărei titular este suspendat în condiţiile
prezentei legi se realizează prin promovarea temporară, pe durata suspendării titularului, a unui funcţionar public
care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea acestei funcţii publice.
(4) Măsura prevăzută la alin. (3) se dispune de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
(5) Dacă salariul corespunzător funcţiei publice pe care este delegat să o exercite este mai mare, funcţionarul public
are dreptul la acest salariu.
SECŢIUNEA a 2-a
Suspendarea raportului de serviciu
ART. 81
(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în una dintre următoarele
situaţii:
a) este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă;
b) este încadrat la cabinetul unui demnitar;
c) este desemnat de către autoritatea sau instituţia publică să desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice
ale României ori în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, pentru perioada respectivă;
d) desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea, în condiţiile legii;
e) efectuează stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;
f) este arestat preventiv;
g) efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcţionarul public nu se află în concediu medical pentru
incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude până la
gradul I inclusiv, în condiţiile legii;
h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii;
i) carantină, în condiţiile legii;
j) concediu de maternitate, în condiţiile legii;
k) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă;
l) forţa majoră;
m) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
(2) În termen de 5 zile calendaristice de la data încetării motivului de suspendare de drept, funcţionarul public este
obligat să informeze în scris conducătorul autorităţii sau instituţiei publice despre acest fapt.
(3) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia să asigure, în termen de 5 zile, condiţiile necesare
reluării activităţii de către funcţionarul public.
ART. 82
(1) Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în următoarele situaţii:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la
împlinirea vârstei de 3 ani, în condiţiile legii;
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru
afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
c) desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, în alte situaţii decât cele
prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. c);
d) pentru participare la campania electorală;
e) pentru participarea la grevă, în condiţiile legii.
(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcţionarului public.
(3) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data
când se solicită suspendarea.
(4) Suspendarea raportului de serviciu se constată în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi la art. 81 alin. (1) lit. c),
precum şi în alte cazuri reglementate prin legi speciale, respectiv se aprobă în cazul prevăzut la alin. (2), prin act
administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.
(5) Dispoziţiile art. 81 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi pentru cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2).
ART. 83
(1) Reluarea activităţii se dispune prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.
(2) Actul administrativ prin care se constată, respectiv se aprobă suspendarea raportului de serviciu, precum şi cel
prin care se dispune reluarea activităţii de către funcţionarul public se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii.
(3) Pe perioada suspendării raportului de serviciu autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să rezerve postul
aferent funcţiei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioadă determinată, de un funcţionar public din corpul de
rezervă. În situaţia în care în corpul de rezervă nu există funcţionari publici care să îndeplinească cerinţele specifice,
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postul poate fi ocupat în baza unui contract individual de muncă pe o perioadă egală cu perioada suspendării
raporturilor de serviciu.
SECŢIUNEA a 3-a
Încetarea raportului de serviciu
ART. 84
(1) Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici are loc în următoarele condiţii:
a) de drept;
b) prin acordul părţilor, consemnat în scris;
c) prin eliberare din funcţia publică;
d) prin destituire din funcţia publică;
e) prin demisie.
(2) Raportul de serviciu încetează de drept:
a) la data decesului funcţionarului public;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii funcţionarului public;
c) dacă funcţionarul public nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 50 lit. a), d) şi f);
d) la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă ori invaliditate a funcţionarului public;
e) ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţia publică, de la data la care
nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) când funcţionarul public a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o faptă prevăzută la
art. 50 lit. h) sau prin care s-a dispus aplicarea unei sancţiuni privative de libertate, la data rămânerii definitive a
hotărârii de condamnare;
g) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau a funcţiei, ca măsură de siguranţă ori ca pedeapsă
complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;
h) la data expirării termenului pe care a fost exercitată, cu caracter temporar, funcţia publică.
(3) Constatarea cazului de încetare de drept a raportului de serviciu se face, în termen de 5 zile lucrătoare de la
intervenirea lui, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Actul administrativ prin care
s-a constatat intervenirea unui caz de încetare de drept a raporturilor de serviciu se comunică Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea lui.
(4) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va dispune eliberarea din funcţia publică prin act administrativ, care
se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, pentru motive neimputabile
funcţionarului public, în următoarele cazuri:
a) autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea ori a fost mutată într-o altă localitate, iar funcţionarul public
nu este de acord să o urmeze;
b) autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării activităţii, prin reducerea postului
ocupat de funcţionarul public;
c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică ocupată de către funcţionarul public a unui funcţionar
public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti de reintegrare;
d) pentru incompetenţă profesională în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea performanţelor
profesionale individuale;
e) funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 lit. g);
f) starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a funcţionarului public, constatată prin decizie a organelor competente de
expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice
deţinute.
(5) Destituirea din funcţia publică se dispune prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice,
care se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, pentru motive imputabile
funcţionarului public, în următoarele cazuri:
a) ca sancţiune disciplinară, aplicată pentru săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri
disciplinare care a avut consecinţe grave;
b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia
într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.
(6) Funcţionarul public poate să comunice încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificată în scris
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Demisia nu trebuie motivată şi produce efecte după 30 de zile
calendaristice de la înregistrare.
(7) Reorganizarea activităţii, în sensul dispoziţiilor prezentei legi, constă în mutarea autorităţii sau a instituţiei publice
în altă localitate ori, în cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), în modificarea substanţială a atribuţiilor autorităţii sau
instituţiei publice, precum şi a structurii organizatorice a compartimentelor. Reducerea unui post este justificată dacă
atribuţiile aferente acestuia se modifică în proporţie de peste 50% sau dacă sunt modificate condiţiile specifice de
ocupare a postului respectiv.
(8) La încetarea raportului de serviciu funcţionarul public are îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost
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încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu.
(9) La încetarea raportului de serviciu funcţionarul public îşi păstrează drepturile dobândite în cadrul carierei, cu
excepţia cazului în care raportul de serviciu a încetat din motive imputabile acestuia.
(10) Funcţionarii publici beneficiază de drepturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul în care raporturile de
serviciu le-au încetat în condiţiile prevăzute la:
a) alin. (2) lit. c), cu excepţia cazului în care funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 lit.
a);
b) alin. (2) lit. e) şi h);
c) alin. (4).
ART. 85
(1) Autoritatea sau instituţia publică este obligată să acorde funcţionarilor publici un preaviz de 30 de zile
calendaristice, în cazul eliberării din funcţia publică pentru situaţiile prevăzute la art. 84 alin. (4).
(2) În perioada de preaviz conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate acorda celui în cauză reducerea
programului de lucru, până la 4 ore zilnic, fără afectarea drepturilor salariale cuvenite.
ART. 86
(1) Funcţionarii publici pot fi eliberaţi din funcţia publică în situaţiile prevăzute la art. 84 alin. (4) lit. b), c) şi e), în
cazul în care nu există funcţii publice vacante corespunzătoare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice.
(2) În cazurile prevăzute la art. 84 alin. (4) lit. a) - c) şi e) autoritatea sau instituţia publică are obligaţia de a solicita
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcţiilor publice vacante.
(3) În cazul în care există o funcţie publică vacantă, identificată în perioada de preaviz, funcţionarul public va fi
transferat în interesul serviciului sau la cerere.
ART. 87
(1) Redistribuirea funcţionarilor publici se face de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, astfel:
a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din aceeaşi localitate sau dintr-o localitate aflată la o distanţă de până
la 50 km de localitatea de domiciliu;
b) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din alt judeţ sau aflate la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea
de domiciliu, la cererea funcţionarului public.
(2) Redistribuirea funcţionarilor publici se face pe o funcţie publică echivalentă cu funcţia publică deţinută.
(3) Redistribuirea se poate face şi într-o funcţie publică inferioară vacantă, cu acordul scris al funcţionarului public.
(4) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va asigura redistribuirea pe funcţii publice temporar vacante, ca urmare
a suspendării titularului pe o perioadă de cel puţin o lună, a funcţionarilor publici din corpul de rezervă care
îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective. În cazul în care există mai mulţi
funcţionari publici care îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective, Agenţia Naţională
a Funcţionarilor Publici organizează, în colaborare cu autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia se află funcţia
publică vacantă, o testare profesională pentru selectarea funcţionarului public care urmează să fie redistribuit.
(5) Redistribuirea funcţionarilor publici din corpul de rezervă se dispune prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici.
(6) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia de a numi funcţionarii publici redistribuiţi cu caracter
permanent sau temporar.
(7) În cazul în care conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice refuză încadrarea funcţionarilor publici în condiţiile
alin. (6), funcţionarul public se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente.
ART. 88
(1) Corpul de rezervă este format din funcţionarii publici care au fost eliberaţi din funcţia publică în condiţiile art. 84
alin. (4) lit. a) - c) şi e) şi este gestionat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
(2) Funcţionarii publici părăsesc corpul de rezervă şi pierd calitatea de funcţionar public în următoarele situaţii:
a) după împlinirea termenului de 2 ani de la data trecerii în corpul de rezervă;
b) în cazul în care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îl redistribuie într-o funcţie publică vacantă
corespunzătoare studiilor absolvite şi pregătirii profesionale, iar funcţionarul public o refuză;
c) angajarea în baza unui contract de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni;
d) la cererea funcţionarului public.
ART. 89
(1) În cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care funcţionarul public le consideră netemeinice sau
nelegale, acesta poate cere instanţei de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a
constatat sau s-a dispus încetarea raportului de serviciu, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, şi
plata de către autoritatea sau instituţia publică emitentă a actului administrativ a unei despăgubiri egale cu salariile
indexate, majorate şi recalculate, şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat funcţionarul public.
(2) La solicitarea funcţionarului public, instanţa care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune
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reintegrarea acestuia în funcţia publică deţinută.
CAP. 10
Dispoziţii finale şi tranzitorii
ART. 90
Funcţiile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, în parte, de conducătorul acesteia ori prin
hotărâre a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local, pe baza activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (3)
şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
ART. 91
În unităţile administrativ-teritoriale în care persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale deţin o pondere de peste
20% unii funcţionari publici din serviciile care au contacte direct cu cetăţenii vor cunoaşte şi limba minorităţii
naţionale respective.
ART. 92
Cauzele având ca obiect litigii de muncă în care una dintre părţi are calitatea de funcţionar public, aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentului statut, vor continua să se judece potrivit legii
aplicabile în momentul sesizării instanţei.
ART. 93
Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept
comun civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice funcţiei
publice.
ART. 94
La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogă.
NOTĂ:
Reproducem mai jos art. XIV - XXV din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, care nu au fost cuprinse în forma republicabilă a Legii nr. 188/1999:
ART. 14
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se aprobă prin hotărâre
a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
dispoziţiilor prezentei legi.
(2) În termen de 60 de zile de la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, autorităţile şi instituţiile publice vor transmite acesteia datele personale ale funcţionarilor
publici, precum şi funcţiile publice vacante.
ART. 15
(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la
art. 5 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a armoniza statutele
speciale cu prevederile prezentului titlu, cu consultarea şi avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(2) Prin statutele speciale prevăzute la alin. (1) se pot reglementa:
a) drepturi, îndatoriri şi incompatibilităţi specifice, altele decât cele prevăzute de prezenta lege;
b) funcţii publice specifice.
(3) În cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice şi consulare şi poliţiştilor, dispoziţiile speciale pot
reglementa prevederi de natura celor prevăzute la alin. (2), precum şi cu privire la carieră.
ART. 16
(1) Autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi locală au obligaţia:
a) de a solicita avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru stabilirea funcţiilor publice, până la data de 1
iunie 2003;
b) de a face modificările corespunzătoare în structura organizatorică şi în statele de funcţii, stabilirea numărului
maxim de funcţii publice, cu respectarea prevederilor prezentei legi, până la data de 1 iulie 2003;
c) de a face reîncadrarea funcţionarilor publici, conform prevederilor prezentei legi, până la data de 15 iulie 2003.
(2) Structura organizatorică a autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să respecte următoarele cerinţe:
a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie;
b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie;
c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuţie;
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d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de execuţie.
(3) În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală numărul funcţiilor publice din clasa I
este de minimum 70% din numărul total al funcţiilor publice.
(4) Numărul total al funcţiilor publice corespunzătoare, în mod cumulat, categoriei înalţilor funcţionari publici şi
categoriei funcţionarilor publici de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice este de maximum 12%
din numărul total al funcţiilor publice.
(5) La stabilirea numărului maxim al funcţiilor publice de execuţie din cadrul autorităţii sau instituţiei publice se vor
avea în vedere următoarele:
a) numărul funcţiilor publice de execuţie din grad profesional superior este de maximum 20%;
b) numărul funcţiilor publice de execuţie din grad profesional principal este de maximum 40%;
c) numărul funcţiilor publice de execuţie din grad profesional asistent este de maximum 30%;
d) numărul funcţiilor publice de execuţie din grad profesional debutant este de maximum 10% .
(6) Numărul maxim al funcţiilor publice de execuţie, stabilit conform alin. (5), poate fi majorat numai în situaţii
temeinic justificate de către autoritatea sau instituţia publică respectivă, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici.
ART. 17
(1) Funcţionarii publici numiţi în funcţiile publice prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările
ulterioare, vor fi:
a) numiţi în funcţiile publice prevăzute în anexa la prezentul titlu, dacă desfăşoară una dintre activităţile prevăzute la
art. 2 alin. (3) şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările
ulterioare, în limita funcţiilor publice stabilite conform art. XVI;
b) eliberaţi din funcţiile publice deţinute, în cazul în care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. a) şi condiţiile de
reîncadrare. Aceştia vor fi încadraţi cu contract individual de muncă, în condiţiile legii.
(2) Reîncadrarea în funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici şi categoriei funcţionarilor
publici de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice se face astfel:
a) în limita funcţiilor publice prevăzute potrivit structurii organizatorice;
b) cu respectarea condiţiilor minime de vechime în specialitate şi a studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Funcţionarii publici reîncadraţi în funcţii publice conform alin. (2) îşi păstrează funcţiile publice deţinute, dacă în
termen de maximum 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi au absolvit programele de formare specializată şi
perfecţionare în administraţia publică, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, sau o formă de învăţământ
postuniversitar, cu durata de minimum un an, în ţară sau în străinătate, ori au dobândit titlul ştiinţific de doctor în
specialitatea funcţiei publice respective.
(4) Funcţionarii publici care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) pot fi reîncadraţi, potrivit studiilor absolvite,
în funcţii publice de execuţie, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(5) Funcţionarii publici eliberaţi din funcţiile publice beneficiază de drepturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în
condiţiile legii.
ART. 18
Pentru anul 2003 funcţionarii publici îşi menţin drepturile salariale stabilite conform Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 24 decembrie 2002.
ART. 19
Funcţionarilor publici care au absolvit forme de învăţământ postuniversitar în specialitatea administraţie publică sau
care, la data intrării în vigoare a prezentului titlu, urmează una dintre formele de învăţământ menţionate le sunt
echivalate aceste studii cu programele de formare şi perfecţionare în administraţia publică, organizate de Institutul
Naţional de Administraţie.
ART. 20
(1) În mod excepţional, la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de secretar al comunei pot participa şi
persoane cu studii superioare de altă specialitate decât cea juridică sau administrativă şi care nu îndeplinesc
condiţiile de vechime prevăzute de lege.
(2) Dacă la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), pot candida şi
persoane care au studii liceale atestate prin diplomă de bacalaureat. În această situaţie, anual, se va organiza
concurs pentru ocuparea funcţiei de secretar al comunei de către persoane care îndeplinesc condiţiile legii.
(3) Secretarii de comune care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare îşi pot păstra funcţia
publică, cu obligaţia ca în termen de 6 ani să absolvească o formă de învăţământ superior de lungă durată în
specialitatea juridică sau administraţie publică, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
ART. 21
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În funcţiile de prefect şi subprefect pot fi numite persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul titlu
pentru numirea ca înalt funcţionar public, începând cu anul 2006, în mod eşalonat, în baza hotărârii Guvernului.
Până la acea dată funcţiilor de prefect şi subprefect li se aplică regimul juridic prevăzut de Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 22
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, până la data
de 15 august 2003, datele cuprinse în dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi date privind funcţiile
publice.
ART. 23
La propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă:
a) normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 60 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei legi;
b) normele privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare, în termen de 60 de zile
de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
ART. 24
Comisiile de disciplină şi comisiile paritare organizate în temeiul Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările
ulterioare, se consideră legal constituite până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi
funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare. Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2001 privind
aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi de
contestare a calificativelor acordate, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu,
condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanţi şi ale Hotărârii Guvernului nr.
1.087/2001 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice se
aplică în mod corespunzător.
ART. 25
Prevederile art. 22, art. 29 alin. (1), art. 49^1, art. 52 - 56, art. 74^1, precum şi ale art 83 alin. (4), referitoare la
acordarea indemnizaţiei de detaşare, din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică
începând cu data de 1 ianuarie 2004*).
-----------*) Art. 22 a devenit, în urma renumerotării, art. 21; art. 49 a devenit, în urma renumerotării, art. 50; art. 49^1 a
devenit, în urma renumerotării, art. 51; art. 52 - 56 au devenit, în urma renumerotării, art. 54 - 58; art. 74^1 a devenit,
în urma renumerotării, art. 69, iar art. 83 alin. (4) a devenit, în urma renumerotării, art. 77 alin. (4).
ANEXA 1
LISTA
cuprinzând funcţiile publice
I. Funcţii publice generale:
1. secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului;
2. consilier de stat;
3. secretar general şi secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale;
4. prefect;
5. subprefect;
6. secretar general al prefecturii, secretar general al judeţului şi al municipiului Bucureşti;
7. director general din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
8. director general adjunct, director şi director adjunct din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale;
9. secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului şi comunei;
10. director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale altor
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul aparatului propriu al autorităţilor
administraţiei publice locale;
11. şef serviciu;
12. şef birou;
13. expert, consilier, inspector, consilier juridic, auditor;
14. referent de specialitate;
15. referent.
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NOTĂ:
Funcţii publice generale, altele decât cele prevăzute la pct. I, se stabilesc cu avizul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici.
II. Funcţii publice specifice:
1. arhitect-şef;
2. inspector de concurenţă;
3. inspector vamal;
4. inspector de muncă;
5. controlor delegat;
6. comisar.
NOTĂ:
Funcţii publice specifice, altele decât cele prevăzute la pct. II, se pot stabili de autorităţile şi instituţiile publice, cu
avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
---------------
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LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000
privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori
modificata de Legea 65/2002
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
(1) Orice contract incheiat intre comercianti si consumatori pentru vanzarea de bunuri sau
prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fara echivoc, pentru intelegerea
carora nu sunt necesare cunostinte de specialitate.
(2) In caz de dubiu asupra interpretarii unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate in
favoarea consumatorului.
(3) Se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive in contractele incheiate cu
consumatorii.
Art. 2
(1) In sensul prezentei legi, prin consumator se intelege orice persoana fizica sau grupuri de
persoane fizice, reprezentate de asociatii, precum si orice persoana juridica care achizitioneaza
si utilizeaza sau consuma de la comercianti produse obtinute pe baza unui contract sau care
beneficiaza de serviciile acestora.
(2) In sensul prezentei legi, prin comerciant se intelege orice persoana fizica sau juridica ce
desfasoara o activitate comerciala autorizata, potrivit legii.
Art. 3
Intra sub incidenta prezentei legi contractele incheiate intre comercianti si consumatori,
inclusiv certificatele de garantie, bonurile de comanda, facturile, borderourile sau bonurile de
livrare, biletele, tichetele care contin stipulari sau referiri la conditii generale prestabilite.
CAPITOLUL II: Drepturile si obligatiile partilor contractante
Art. 4
(1) O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata
abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in
detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ
intre drepturile si obligatiile partilor.
(2) O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca
aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi
contractele standard sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata
produsului sau serviciului respectiv.
(3) Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost
negociata direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul
contractului, in cazul in care o evaluare globala a contractului evidentiaza ca acesta a fost
prestabilit unilateral de comerciant. Daca un comerciant pretinde ca o clauza standard a fost
negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui sa prezinte probe in acest sens.
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(4) Lista cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezenta lege reda, cu titlu de
exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive.
Art. 5
(1) In cazul contractelor standard comerciantul are obligatia sa remita, la cerere, oricarei
persoane interesate un exemplar din contractul pe care il propune.
(2) Contractele standard, inregistrate intre comerciantii furnizori de servicii care sunt monopol
natural sau legal si consumator, pentru a produce efecte juridice vor fi avizate in prealabil de
Oficiul pentru Protectia Consumatorilor si de Oficiul Concurentei.
Art. 6
Clauzele abuzive cuprinse in contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor
abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula in
continuare, cu acordul consumatorului, numai daca dupa eliminarea acestora mai poate
continua.
Art. 7
In masura in care contractul nu isi mai poate produce efectele dupa inlaturarea clauzelor
considerate abuzive, consumatorul este indreptatit sa ceara rezilierea contractului, putand
solicita, dupa caz, si daune interese.
CAPITOLUL III: Organele abilitate pentru constatarea contraventiilor si solutionarea litigiilor
Art. 8
Controlul respectarii dispozitiilor prezentei legi se face de reprezentantii imputerniciti ai
Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, precum si de specialisti autorizati ai altor organe ale
administratiei publice, potrivit competentelor.
Art. 9
Organele de control efectueaza verificari la sesizarea persoanelor prejudiciate prevazute la art.
2 alin.(1) sau din oficiu.
Art. 10
Comerciantii au obligatia de a prezenta organelor de control, in original, contractele incheiate
cu consumatorii.
Art. 11
Organele de control abilitate incheie procese-verbale prin care se consemneaza faptele
constatate cu ocazia verificarilor facute, precum si articolele din lege incalcate de comerciant.
Art. 12
Procesul-verbal se transmite, dupa caz, la judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit
fapta sau in a carei raza teritoriala contravenientul isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul.
Art. 13
(1) Instanta, in cazul in care constata existenta clauzelor abuzive in contract, aplica sanctiunea
contraventionala conform art. 15 si dispune, sub sanctiunea daunelor, modificarea clauzelor
contractuale, in masura in care contractul ramane in fiinta, sau desfiintarea acelui contract, cu
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daune interese, dupa caz.
(2) In caz contrar instanta va anula procesul-verbal intocmit.
Art. 14
Consumatorii prejudiciati prin contracte incheiate cu incalcarea prevederilor prezentei legi au
dreptul de a se adresa organelor judecatoresti in conformitate cu prevederile Codului civil si
ale Codului de procedura civila.
CAPITOLUL IV: Sanctiuni
Art. 15
(1) Constituie contraventie, in masura in care fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat,
potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, incalcarea interdictiei stipulate la art. 1 alin.
(3) si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.
(2) Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea
si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.
Art. 16
Contractele standard incheiate cu incalcarea prevederilor stipulate la art. 5 alin. (2) sunt lovite
de nulitate.
CAPITOLUL V: Dispozitii finale
Art. 17
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I. Pe aceeasi data orice dispozitii contrare se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 octombrie 2000, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 septembrie 2000, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
ANEXA
LISTA
cuprinzand clauzele considerate ca fiind abuzive
Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:
a) dau dreptul comerciantului de a modifica, in mod unilateral, clauzele contractuale, fara a
avea un motiv specificat in contract si acceptat de consumator prin semnarea acestuia;
b) obliga consumatorul sa se supuna unor conditii contractuale despre care nu a avut
posibilitatea reala sa ia cunostinta la data semnarii contractului;
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c) obliga consumatorul sa isi indeplineasca obligatiile contractuale chiar si in situatiile in care
comerciantul nu si le-a indeplinit pe ale sale;
d) dau dreptul comerciantului sa prelungeasca automat un contract incheiat pentru o perioada
determinata, prin acordul tacit al consumatorului, daca perioada limita la care acesta putea sa
isi exprime optiunea a fost insuficienta;
e) dau dreptul comerciantului sa modifice unilateral, fara acordul consumatorului, clauzele
privind caracteristicile produselor si serviciilor care urmeaza sa fie furnizate sau termenul de
livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;
f) dau dreptul comerciantului sa constate unilateral conformitatea produselor si serviciilor
furnizate cu prevederile contractuale;
g) dau dreptul exclusiv comerciantului sa interpreteze clauzele contractuale;
h) restrang sau anuleaza dreptul consumatorului sa pretinda despagubiri in cazurile in care
comerciantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale;
i) obliga consumatorul la plata unor sume disproportionat de mari in cazul neindeplinirii
obligatiilor contractuale de catre acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant;
j) restrang sau interzic dreptul consumatorului de a rezilia contractul, in cazurile in care:
- comerciantul a modificat unilateral clauzele mentionate la lit. e);
- comerciantul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale;
k) exclud sau limiteaza raspunderea legala a comerciantului in cazul vatamarii sau decesului
consumatorului ca rezultat al unei actiuni sau omisiuni a comerciantului privind utilizarea
produselor si serviciilor;
l) exclud dreptul consumatorului de a intreprinde o actiune legala sau de a exercita un alt
remediu legal, solicitandu-i in acelasi timp rezolvarea disputelor in special prin arbitraj;
m) permit in mod nejustificat impunerea unor restrictii in administrarea probelor evidente de
care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte
parti din contract;
n) dau dreptul comerciantului sa transfere obligatiile contractuale unei terte persoane - agent,
mandatar etc. -, fara acordul consumatorului, daca acest transfer serveste la reducerea
garantiilor sau a altor raspunderi fata de consumator;
o) interzic consumatorului sa compenseze o datorie catre comerciant cu o creanta pe care el
ar avea-o asupra comerciantului;
p) permit stabilirea pretului la livrare sau cresterea pretului la livrare, fata de cel stabilit la
incheierea contractului, in masura in care nu se da dreptul consumatorului de a rezilia
contractul cand considera ca pretul este prea mare fata de cel stabilit initial;
r) permit comerciantului obtinerea unor sume de bani de la consumator, in cazul neexecutarii
sau finalizarii contractului de catre acesta din urma, fara a prevedea existenta compensatiilor
in suma echivalenta si pentru consumator, in cazul neexecutarii contractului de catre
comerciant;
s) dau dreptul comerciantului sa anuleze contractul in mod unilateral, fara sa prevada acelasi
drept si pentru consumator;
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t) dau dreptul comerciantului sa inceteze contractul incheiat pentru o durata nedeterminata
fara un anunt prealabil, cu exceptia unei motivatii pertinente, acceptata de consumator prin
semnarea contractului.
Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 560 din data de 10 noiembrie 2000

5 of 5

24.11.2005 17:13

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE

privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele
măsuri adiacente
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
TITLUL I
Modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic
al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Art. I. – Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se modifică şi
se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile
cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra
rechiziţiilor şi nerestituite, se restituie, în natură, în condiţiile prezentei legi.
(2) În cazurile în care restituirea în natură nu este posibilă se vor stabili
măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor consta
în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea
învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei
îndreptăţite, sau despăgubiri acordate în condiţiile prevederilor speciale privind
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regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod
abuziv.”
2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) Măsurile reparatorii prin echivalent constând în compensare cu alte
bunuri sau servicii, se acordă prin decizia sau, după caz, dispoziţia motivată a
entităţii învestite potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării. Măsurile
reparatorii în echivalent constând în despăgubiri acordate în condiţiile legii
speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor
preluate în mod abuziv, se propun a fi acordate prin decizia sau, după caz,
dispoziţia motivată a entităţii învestite potrivit prezentei legi cu soluţionarea
notificării.”
3. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„a) imobilele naţionalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru naţionalizarea
unor imobile, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 119/1948
pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi
de transporturi, precum şi prin alte acte normative de naţionalizare;”
4. La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice în baza Decretului
nr. 410/1948 privind donaţiunea unor întreprinderi de arte grafice, a Decretului
nr. 479/1954 privitor la donaţiile făcute statului ş.a., neîncheiate în formă
autentică, precum şi imobilele donate statului sau altor persoane juridice,
încheiate în forma autentică prevăzută de art. 813 din Codul Civil, în acest din
urmă caz dacă s-a admis acţiunea în anulare sau în constatarea nulităţii donaţiei
printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;
d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor ca urmare a unor
măsuri abuzive impuse de stat, prin care drepturile proprietarului nu puteau fi
exercitate;”
5. La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă,
litera d1), cu următorul cuprins:
„d1) imobilele considerate a fi fost abandonate, în baza unei dispoziţii
administrative sau a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în temeiul Decretului
nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse
confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri
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care nu mai folosesc instituţiilor bugetare, în perioada 6 martie 1945 – 22
decembrie 1989;”
6. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – (1) În cazul în care restituirea este cerută de mai multe persoane
îndreptăţite coproprietare a bunului imobil solicitat, dreptul de proprietate se
constată sau se stabileşte în cote-părţi ideale, potrivit dreptului comun.”
7. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) De prevederile prezentei legi beneficiază şi moştenitorii legali sau
testamentari ai persoanelor fizice îndreptăţite.”
8. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) De cotele moştenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat
procedura prevăzută la Cap. III, profită ceilalţi moştenitori ai persoanei
îndreptăţite care au depus în termen cerere de restituire.”
9. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – Nu sunt îndreptăţite la restituire în natură sau la măsuri reparatorii
în echivalent persoanele care au primit despăgubiri potrivit acordurilor
internaţionale încheiate de România privind reglementarea problemelor
financiare în suspensie, enumerate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta lege.”
10. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 6. – (1) Prin imobile, în sensul prezentei legi, se înţeleg terenurile, cu
sau fără construcţii, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluării în mod
abuziv, precum şi bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în aceste
construcţii.”
11. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate,
alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
„(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), restituirea în natură se va dispune prin
decizia sau dispoziţia unităţii deţinătoare.
(4) În situaţia în care utilajele şi instalaţiile solicitate sunt evidenţiate în
patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, altele decât cele prevăzute la
art. 20 alin. (1) şi (2), după stabilirea contravalorii acestora, prin decizia entităţii
implicate în privatizare se vor propune acordarea de despăgubiri în condiţiile
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legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente
imobilelor preluate în mod abuziv.”
12. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate,
alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
„(3) În situaţia în care anumite imobile-terenuri libere situate în intravilan
sunt solicitate de două persoane îndreptăţite dintre cele prevăzute la art. 3 alin.
(1) lit. a), dintre care unul este fostul proprietar, căruia i s-a preluat terenul prin
măsurile abuzive aplicate în perioada ulterioară datei de 6 martie 1945, şi cel deal doilea, persoana căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar,
iar ulterior acest teren a fost preluat prin măsurile abuzive arătate la art. 2 alin.
(1), se va restitui în natură terenul celui dintâi proprietar, iar cei care au fost
împroprietăriţi cu asemenea terenuri vor beneficia de celelalte măsuri reparatorii
în echivalent, în condiţiile legii.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (3) dacă restituirea în natură nu este posibilă
potrivit prezentei legi, ambele persoane îndreptăţite beneficiază de măsuri
reparatorii în echivalent.”
13. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Nu intră sub incidenţa prezentei legi terenurile situate în
extravilanul localităţilor la data preluării abuzive sau la data notificării, precum şi
cele al căror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr.
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin 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, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut cultelor religioase
preluate de stat este reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor
religioase din România, aprobată cu completări prin Legea nr. 501/2002, cu
modificările ulterioare.”
14. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate,
alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
„(3) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut comunităţilor
minorităţilor naţionale preluate de stat, este reglementat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au
aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66/2004.
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(4) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut patrimoniului sindical
preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte
normative speciale.”
15. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.
16. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 10. – (1) În situaţia imobilelor preluate în mod abuziv şi ale căror
construcţii edificate pe acestea au fost demolate total sau parţial, restituirea în
natură se dispune pentru terenul liber şi pentru construcţiile rămase nedemolate,
iar pentru construcţiile demolate şi terenurile ocupate măsurile reparatorii se
stabilesc prin echivalent.”
17. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) În cazul în care pe terenurile pe care s-au aflat construcţii preluate în
mod abuziv s-au edificat noi construcţii, autorizate, persoana îndreptăţită va
obţine restituirea în natură a părţii de teren rămase liberă, iar pentru suprafaţa
ocupată de construcţii noi, cea afectată servituţilor legale şi altor amenajări de
utilitate publică ale localităţilor urbane şi rurale, măsurile reparatorii se stabilesc
în echivalent.”
18. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate,
alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:
„(31) Se restituie în natură inclusiv terenurile fără construcţii afectate de
lucrări de investiţii de interes public aprobate, dacă nu a început construcţia
acestora, ori lucrările aprobate au fost abandonate.
(32) Se restituie în natură şi terenurile pe care, ulterior preluării abuzive, s-au
edificat construcţii autorizate care nu mai sunt necesare unităţii deţinătoare, dacă
persoana îndreptăţită achită acesteia o despăgubire reprezentând valoarea de piaţă
a construcţiei respective, stabilită potrivit standardelor internaţionale de
evaluare.”
19. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(4) În cazul imobilelor preluate în mod abuziv şi ale căror construcţii
edificate pe acestea au fost distruse ca urmare a unor calamităţi naturale,
persoana îndreptăţită beneficiază de restituirea în natură pentru terenul liber.
Dacă terenul nu este liber, măsurile reparatorii pentru acesta se stabilesc în
echivalent.”
5

20. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi imobilelor
rechiziţionate în baza Legii nr. 139/1940 şi ale căror construcţii edificate pe
acestea au fost distruse în timpul războiului, dacă proprietarii nu au primit
despăgubiri.”
21. La articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(6) Valoarea corespunzătoare a construcţiilor preluate în mod abuziv şi
demolate se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării,
stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare în funcţie de volumul de
informaţii puse la dispoziţia evaluatorului.”
22. La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(7) Valoarea terenurilor, precum şi a construcţiilor nedemolate preluate în
mod abuziv, care nu se pot restitui în natură, se stabileşte potrivit valorii de piaţă
de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de
evaluare.”
23. La articolul 10, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(8) În situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (4), măsurile reparatorii prin
echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în
echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea
notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite sau despăgubiri acordate în condiţiile
legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente
imobilelor preluate în mod abuziv.”
24. La articolul 10, alineatul (9) se abrogă.
25. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 11. – (1) Imobilele expropriate şi ale căror construcţii edificate pe
acestea nu au fost demolate se vor restitui în natură persoanelor îndreptăţite, dacă
nu au fost înstrăinate, cu respectarea dispoziţiilor legale. Dacă persoana
îndreptăţită a primit o despăgubire, restituirea în natură este condiţionată de
rambursarea unei sume reprezentând valoarea despăgubirii primite, actualizată cu
coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei în vigoare.”
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26. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) În cazul în care construcţiile expropriate au fost demolate parţial sau
total, dar nu s-au executat lucrările pentru care s-a dispus exproprierea, terenul
liber se restituie în natură cu construcţiile rămase, iar pentru construcţiile
demolate măsurile reparatorii se stabilesc în echivalent. Dacă persoana
îndreptăţită a primit o despăgubire, restituirea în natură este condiţionată de
rambursarea diferenţei dintre valoarea despăgubirii primite şi valoarea
construcţiilor demolate aşa cum a fost calculată în documentaţia de stabilire a
despăgubirilor, actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit conform
legislaţiei în vigoare.”
27. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) În cazul în care construcţiile expropriate au fost integral demolate şi
lucrările pentru care s-a dispus exproprierea ocupă terenul parţial, persoana
îndreptăţită poate obţine restituirea în natură a părţii de teren rămase liberă,
pentru cea ocupată de construcţii noi, autorizate, cea afectată servituţilor legale şi
altor amenajări de utilitate publică ale localităţilor urbane şi rurale, măsurile
reparatorii stabilindu-se în echivalent. Dispoziţiile art. 10 alin. (3), (31), (32) şi (4)
se vor aplica în mod corespunzător.”
28. La articolul 11, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(5) Valoarea construcţiilor expropriate şi demolate se stabileşte potrivit
valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor
internaţionale de evaluare în funcţie de volumul de informaţii puse la dispoziţia
evaluatorului.”
29. La articolul 11, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(6) Valoarea construcţiilor expropriate, care nu se pot restitui în natură şi a
terenurilor aferente acestora se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data
soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare.”
30. La articolul 11, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(8) În situaţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), măsurile reparatorii prin
echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în
echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea
notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite sau despăgubiri acordate în condiţiile
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legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente
imobilelor preluate în mod abuziv.”
31. La articolul 11, alineatul (9) se abrogă.
32. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 12. – (1) În situaţia imobilelor deţinute de stat, de o organizaţie
cooperatistă, sau de orice altă persoană juridică dintre cele prevăzute la art. 20
alin. (1), (2) şi (3), dacă persoana îndreptăţită a primit o despăgubire, restituirea
în natură este condiţionată de rambursarea unei sume reprezentând valoarea
despăgubirii primite, actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit."
33. La articolul 12, alineatele (2) – (4) se abrogă.
34. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Contractele de locaţiune pentru imobilele restituite în natură având
destinaţiile arătate în anexa nr. 2 lit. b) pct.2 care face parte integrantă din
prezenta lege, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 3 ani cu renegocierea
celorlalte clauze ale contractului, iar contractele de locaţiune pentru imobilele
restituite în natură având destinaţiile arătate în anexa nr. 2 lit. b) pct.1, se
prelungesc de drept pentru o perioadă de 1 an cu renegocierea celorlalte clauze
ale contractului.”
35. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 14. – (1) Dacă imobilul restituit prin procedurile administrative
prevăzute de prezenta lege sau prin hotărâre judecătorească face obiectul unui
contract de locaţiune, concesiune, locaţie de gestiune sau asociere în
participaţiune, noul proprietar se va subroga în drepturile statului sau ale
persoanei juridice deţinătoare, cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului,
dacă aceste contracte au fost încheiate potrivit legii.”
36. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.
37. La articolul 16, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 16. – (1) În situaţia imobilelor având destinaţiile arătate în anexa nr. 2
lit. a) care face parte integrantă din prezenta lege, necesare şi afectate exclusiv şi
nemijlocit activităţilor de interes public, de învăţământ, sănătate, ori social8

culturale, foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora, li se restituie
imobilul în proprietate cu obligaţia de a-i menţine afectaţiunea pe o perioadă de
până la 3 ani, pentru cele arătate la pct. 3, 4, din anexa nr. 2 lit. a) sau, după caz,
de până la 5 ani de la data emiterii deciziei sau a dispoziţiei, pentru cele arătate la
pct. 1 şi 2 din anexa nr. 2 lit. a).
(2) În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului
respectiv revine deţinătorilor.
(3) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile restituite în termen de
cel mult 5 ani de la redobândirea dreptului de proprietate.
(4) În cazul în care proprietarul pune la dispoziţie un alt imobil
corespunzător, care respectă normele şi cerinţele legale incidente desfăşurării în
condiţii adecvate a activităţii prevăzute la alin. (1), utilizatorul este obligat ca, în
termen de 90 de zile, să procedeze la eliberarea acestuia.”
38. La articolul 16, alineatul (5) se abrogă.
39. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 17. – (1) Locatarii imobilelor având destinaţiile arătate în anexa nr. 2
lit. a) şi lit. b) pct. 1, care face parte integrantă din prezenta lege, au drept de
preemţiune la cumpărarea acestora.”
40. La articolul 18, litera c) se abrogă.
41. La articolul 18, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) imobilul a fost înstrăinat cu respectarea dispoziţiilor legale.”
42. După articolul 18, se introduce un nou articol, articolul 181, cu
următorul cuprins:
„Art. 181. – (1) În situaţia imobilelelor-construcţii care fac obiectul
notificărilor formulate potrivit procedurilor prevăzute la cap. III şi cărora le-au
fost adăugate, pe orizontală şi/sau verticală, în raport cu forma iniţială, noi
corpuri a căror arie desfăşurată însumează peste 100% din aria desfăşurată iniţial
şi dacă părţile nu convin altfel, foştilor proprietari li se acordă sau, după caz,
propun măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor
consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către
entitatea învestita potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul
persoanei îndreptăţite, sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind
regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod
abuziv.
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(2) În situaţia imobilelelor-construcţii care fac obiectul notificărilor
formulate potrivit procedurilor prevăzute la cap. III şi cărora le-au fost adăugate,
pe orizontală şi/sau verticală, în raport cu forma iniţială, corpuri suplimentare de
sine-stătătoare, foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora, li se
restituie, în natură, suprafaţa deţinută în proprietate la data trecerii în proprietatea
statului.
(3) Deţinătorul suprafeţei adăugate imobilului preluat are drept de
preemţiune la cumpărarea suprafeţei restituite fostului proprietar sau, după caz,
moştenitorului acestuia, dispoziţiile art. 17 fiind aplicabile în aceste situaţii
indiferent de calitatea deţinătorului.
(4) Noul proprietar al suprafeţei restituite în proprietate potrivit alin. (2) are
un drept de preemţiune la cumpărarea suprafeţei adăugate imobilului după
trecerea acestuia în proprietatea statului, dispoziţiile art. 17 alin. (2) şi (3) fiind
aplicabile în mod corespunzător.”
43. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii
nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia
de locuinţă, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, persoana
îndreptăţită are dreptul la măsuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de
piaţă corespunzătoare a întregului imobil, teren şi construcţii, stabilită potrivit
standardelor internaţionale de evaluare. Dacă persoanele îndreptăţite au primit
despăgubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, ele au dreptul la diferenţa
dintre valoarea încasată, actualizată cu indicele inflaţiei, şi valoarea
corespunzătoare a imobilului.”
44. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) măsurile reparatorii prin echivalent
constau în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către
entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul
persoanei îndreptăţite, sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind
regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod
abuziv.”
45. La articolul 19, după alineatul (4) se introduce un nou alineat,
alineatul (41), cu următorul cuprins:
„(41) În situaţia imobilelor prevăzute la alin. (2), măsurile reparatorii în
echivalent se acordă sau, după caz, se propun prin dispoziţia motivată a
primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti.”
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46. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 20. – (1) Imobilele - terenuri şi construcţii - preluate în mod abuziv,
indiferent de destinaţie, care sunt deţinute la data intrării în vigoare a prezentei
legi de o regie autonomă, o societate sau companie naţională, o societate
comercială la care statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale sau
locale este acţionar ori asociat majoritar, de o organizaţie cooperatistă sau de
orice altă persoană juridică de drept public, vor fi restituite persoanei îndreptăţite,
în natură, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată a organelor de
conducere ale unităţii deţinătoare.”
47. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) După emiterea deciziei de restituire în natură a imobilelor, organele de
conducere ale societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1) şi (2), vor proceda,
potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,
la reducerea capitalului social cu valoarea bunului imobil restituit şi la
recalcularea patrimoniului. Cota de participaţie a statului sau a autorităţii
administraţiei publice ori, după caz, a organizaţiei cooperatiste se va diminua în
mod corespunzător cu valoarea bunului imobil restituit.”
48. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) În cazul imobilelor deţinute de unităţile administrativ-teritoriale
restituirea în natură sau prin echivalent către persoana îndreptăţită se face prin
dispoziţia motivată a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului
Bucureşti ori, după caz, a preşedintelui Consiliului Judeţean.”
49. La articolul 20, alineatul (4) se abrogă.
50. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat,
alineatul (41), cu următorul cuprins:
„(41) Sub sancţiunea nulităţii absolute, până la soluţionarea procedurilor
administrative şi, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisă
înstrăinarea, concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în participaţiune,
ipotecarea, locaţiunea, precum şi orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul
unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grevarea sub orice formă a bunurilor
imobile – terenuri şi/sau construcţii notificate potrivit prevederilor prezentei
legi.”
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51. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 22. – Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ori, după caz, ale
calităţii de asociat sau acţionar al persoanei juridice, precum şi, în cazul
moştenitorilor, cele care atestă această calitate şi, după caz, înscrisurile care
descriu construcţia demolată şi orice alte înscrisuri necesare evaluării pretenţiilor
de restituire decurgând din prezenta lege, pot fi depuse până la data soluţionării
notificării.”
52. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu
următorul cuprins:
„Art. 221. – (1) În absenţa unor probe contrare, existenţa şi, după caz,
întinderea dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută în actul
normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a
pus în executare măsura preluării abuzive.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi în absenţa unor probe contrare,
persoana individualizată în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus
sau, după caz, s-a pus în executare măsura preluării abuzive este presupusă că
deţine imobilul sub nume de proprietar.”
53. La articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat,
alineatul (41), cu următorul cuprins:
„(41) Proprietarii cărora, prin procedurile administrative prevăzute de
prezenta lege, le-au fost restituite în natură imobilele solicitate vor încheia cu
deţinătorii actuali ai acestora un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu,
în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei/dispoziţiei de
restituire, termen după care, dacă protocolul nu a fost semnat, se va încheia în
prezenţa executorului judecătoresc un proces-verbal de constatare unilaterală a
preluării imobilului.”
54. La articolul 23, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(6) Prevederile alin. (1) – (5) sunt aplicabile şi dispoziţiilor emise de
primari ori, după caz, de preşedinţii consiliilor judeţene potrivit art. 20 alin. (3).”
55. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 24. – (1) Dacă restituirea în natură nu este posibilă, deţinătorul
imobilului sau, după caz, entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea
notificării, este obligată ca, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată, în
termenul prevăzut la art. 23 alin. (1) să acorde persoanei îndreptăţite în
compensare alte bunuri sau servicii ori să propună acordarea de despăgubiri în
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condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor
aferente imobilelor preluate în mod abuziv, în situaţiile în care măsura
compensării nu este posibilă sau aceasta nu este acceptată de persoana
îndreptăţită.”
56. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul imobilelor înstrăinate de
persoanele juridice prevăzute la art. 20 alin. (1), (2) şi (3).”
57. La articolul 24, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
58. La articolul 24, după alineatul (3) se introduc două noi alineate,
alineatele (31) şi (3²), cu următorul cuprins:
„(31) Decizia sau, după caz, dispoziţia motivată de respingere a notificării
sau a cererii de restituire în natură, poate fi atacată de persoana care se pretinde
îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul
unităţii deţinătoare sau, după caz, al entităţii învestite cu soluţionarea notificării,
în termen de 30 de zile de la comunicare.
(32) În cazul în care dispoziţia motivată de soluţionare a cererii de restituire
în natură este atacată în justiţie de persoana îndreptăţită, în funcţie de probele de
la dosar, entitatea care a emis dispoziţia va adopta o poziţie procesuală raportată
la acestea. De asemenea, entitatea care a emis dispoziţia, va decide, motivat, de la
caz la caz, dacă va exercita căile de atac prevăzute de lege, în cazul soluţiilor date
de instanţele de judecată.”
59. La articolul 24, alineatele (6), (7) şi (8) se abrogă.
60. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 27. – (1) Pentru imobilele evidenţiate în patrimoniul unor societăţi
comerciale privatizate, altele decât cele prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2),
persoanele îndreptăţite au dreptul la despăgubiri în condiţiile legii speciale
privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate
în mod abuziv, corespunzătoare valorii de piaţă a imobilelor solicitate.”
61. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care imobilele au fost
înstrăinate.”
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62. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) În situaţia imobilelor prevăzute la alin. (1) şi (11), măsurile reparatorii
în echivalent se propun de către instituţia publică care efectuează sau, după caz, a
efectuat privatizarea, dispoziţiile art. 24 alin. (1) fiind aplicabile în mod
corespunzător.”
63. La articolul 27 alineatul (3), teza a II – a se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„În acest caz, măsurile reparatorii în echivalent vor consta în compensare cu
alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit
prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite sau
despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi
plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.”
64. La articolul 27, alineatul (4) se abrogă.
65. Articolul 28 se abrogă.
66. Articolul 29 se abrogă.
67. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 32. – (1) Persoanele arătate la art. 3 alin. (1) lit. b) au dreptul la
despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a
despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.”
68. La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Măsurile reparatorii prin echivalent prevăzute la alin. (1) se vor
propune, după stabilirea valorii recalculate a acţiunilor, prin decizia motivată a
instituţiei publice implicate în privatizarea societăţii comerciale care a preluat
patrimoniul persoanei juridice sau, după caz, prin ordin al ministrului finanţelor
publice, în cazul în care societatea comercială care a preluat patrimoniul
persoanei juridice naţionalizate nu mai există, nu poate fi identificată, ori nu a
existat o asemenea continuitate.”
69. La articolul 32, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(4) Recalcularea valorii acţiunilor se face în baza valorii activului net din
ultimul bilanţ contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca
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Naţională a României prin Ordinul nr. 3 din 27 aprilie 2001, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001 şi a indicelui
inflaţiei stabilit de Institutul Naţional de Statistică şi a prevederilor Legii
nr. 303/1947, pentru recalcularea patrimoniului societăţilor pe acţiuni, în cazul în
care bilanţul este anterior acesteia.”
70. La articolul 32, alineatele (7) şi (8) se abrogă.
71. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 33. – (1) În situaţia imobilelor-construcţii demolate, notificarea
formulată de persoana îndreptăţită se soluţionează potrivit art. 10 sau 11 prin
dispoziţia motivată a primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază sa aflat imobilul, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti.”
72. La articolul 33, alineatul (2) se abrogă.
73. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 41. – Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz,
răspunderea disciplinară, administrativă, contravenţională, civilă sau penală.”
74. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi emiterea deciziei sau a
dispoziţiei conţinând propunerea de acordare a despăgubirilor în condiţiile legii
speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor
preluate în mod abuziv, întocmită în lipsa înscrisurilor prevăzute la alin. (1) şi
(2).”
75. După articolul 45 se introduc trei noi articole, articolele 451, 452 şi
453 cu următorul cuprins:
„Art. 451. – (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege atrage
răspunderea contravenţională a autorităţii administraţiei publice centrale sau
locale, a instituţiei sau, după caz, a societăţii, regiei autonome ori a organizaţiei
cooperatiste căreia îi incumbă aceste obligaţii.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) tergiversarea nejustificată a soluţionării notificării persoanei îndreptăţite;
b) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (2) teza a II – a;
c) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (3);
d) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (41);
e) încălcarea interdicţiei de înstrăinare, prevăzută la art. 20 alin.(41).
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(3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a) - d) se sancţionează cu amendă de la
5.000.000 lei la 50.000.000 lei. Faptele prevăzute la alin. (2) lit. e) se
sancţionează cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.
(4) În cazul regiilor autonome, societăţilor comerciale prevăzute la art. 20
alin. (1) şi (2), organizaţiilor cooperatiste, ministerelor şi altor instituţii publice
centrale, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revin Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia.
(5) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale situate pe raza
teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, constatarea
contravenţiilor revine prefectului judeţului, respectiv prefectului municipiului
Bucureşti, iar aplicarea sancţiunilor revine Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor.
(6) Activitatea prefectului judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti,
prevăzută la alin. (5) este supusă controlului Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia. În măsura în care
acesta constată neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor
prevăzute la alin. (5) va propune ministrului administraţiei şi internelor măsurile
corespunzătoare.
Art. 452. – Dispoziţiile art. 451 se completează cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 453. – Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (41) atrage
obligaţia deţinătorului căruia îi revine această obligaţie de a plăti noului
proprietar o sumă calculată pe zi de întârziere, reprezentând contravaloarea lipsei
de folosinţă a imobilului restituit.”
76. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Sub sancţiunea nulităţii absolute, este interzisă înstrăinarea în orice
mod a imobilelor dobândite în baza Legii nr. 112/1995, cu modificările şi
completările ulterioare, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acţiunilor
formulate de persoanele îndreptăţite foşti proprietari sau, după caz, moştenitori ai
acestora, potrivit art. 50.”
77. Anexa la Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie
2005, se renumerotează şi devine anexa nr. 1.
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78. După anexa nr. 1, se introduce anexa nr. 2 cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 2
a) Lista imobilelor ce intră sub incidenţa art. 16 din Legea nr. 10/2001,
republicată
1. Imobile ocupate de unităţi şi instituţii de învăţământ din sistemul de stat
(grădiniţe, şcoli, licee, colegii, şcoli profesionale, şcoli postliceale, instituţii de
învăţământ superior)
2. Imobile ocupate de unităţi sanitare şi de asistenţă medico-sociale din
sistemul public (creşe, cămine-spital pentru bătrâni, spitale, centre de plasament,
case de copii)
3. Imobile ocupate de instituţii publice (administraţii financiare, trezorerii,
ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, parchete,
judecătorii, tribunale, curţi de apel, sedii de poliţie şi inspectorate judeţene, sedii
vamale, arhive naţionale, direcţii judeţene, case de asigurări de sănătate, primării,
prefecturi, consilii locale şi judeţene, inspectorate şcolare)
4. Imobile ocupate de instituţii culturale (teatre, opere, biblioteci, muzee)
b) Lista imobilelor ce intră sub incidenţa art. 13 alin. (2) din Legea
nr. 10/2001, republicată
1. Imobile ocupate de sedii ale partidelor politice legal înregistrate
2. Imobile ocupate de sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare,
reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în
România şi imobile ocupate de personalul acestora."
Art. II. – (1) Deciziile sau dispoziţiile ori, după caz, ordinele conducătorilor
autorităţilor administraţiei publice centrale, având ca obiect acordarea de măsuri
reparatorii în echivalent pentru imobilele prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările aduse
de prezentul titlu, emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi
nevalorificate, pot fi atacate la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie
teritorială se află sediul unităţii deţinătoare, în termen de 12 luni de la data intrării
în vigoare a prezentei legi.
(2) Hotărârea pronunţată de prima instanţă poate fi atacată cu recurs la
curtea de apel.
Art. III. – Actele juridice de înstrăinare având ca obiect imobile cu
destinaţia de locuinţă, încheiate după 14 februarie 2001 cu nerespectarea
interdicţiei prevăzute de art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
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40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu
destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
241/2001, cu modificările ulterioare, şi care nu au fost atacate în instanţă în
condiţiile art. 46 alin (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, pot fi atacate la
secţia civilă a tribunalului în a cărui rază teritorială se află imobilul notificat în
termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului titlu sau, după caz, de
la data luării la cunoştinţă a încheierii contractului.
Art. IV. - (1) În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentei legi,
societatea comercială prevăzută la art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările aduse prin
prezentul titlu, şi-a încetat activitatea ca persoană juridică, competenţa de
soluţionare a cererii de restituire revine entităţii care a exercitat, în numele
statului, calitatea de acţionar la respectiva societate comercială.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) dispoziţiile art. 27 alin. (1), (11) şi (2) din
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările
aduse prin prezentul titlu, se vor aplica în mod corespunzător.
Art. V. – (1) Notificările nesoluţionate până la data intrării în vigoare a
prezentului titlu, având ca obiect construcţii de orice fel, situate în extravilanul
localităţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în
proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din
exploataţia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta în
vederea soluţionării, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orăşeneşti şi
municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi 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,
cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi pentru terenurile
prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată.
Art. VI. – Imobilele înstrăinate cu încălcarea prevederilor legale, obiect al
unor acte juridice desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile,
notificate potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, se restituie
în natură.
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Art. VII. – Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005,
cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată,
dându-se textelor o nouă renumerotare.
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TITLUL II
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor
religioase din România
Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din
România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.308 din 4 iulie
2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu
modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatele (1), (2), (6) şi (7) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Imobilele care au aparţinut cultelor religioase din România şi
au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizaţiile
cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, altele decât lăcaşele de cult, aflate în proprietatea statului, a
unei persoane juridice de drept public sau în patrimoniul unei persoane juridice
din cele prevăzute la art. 11 , se retrocedează foştilor proprietari, în condiţiile
prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, construcţiile
existente în natură, împreună cu terenurile aferente lor, situate în intravilanul
localităţilor, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluării în mod abuziv,
precum şi terenurile aflate la data preluării abuzive în intravilanul localităţilor,
nerestituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Adăugirile aduse
construcţiilor se preiau cu plată, numai dacă acestea nu depăşesc 50% din aria
desfăşurată actuală. În caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerânduse imobil nou în raport cu cel preluat. Nu se includ în această categorie lucrările
de reparaţii curente, capitale, consolidări, modificări ale compartimentării
iniţiale, îmbunătăţiri funcţionale şi altele asemenea.
(6) În cazul în care imobilele retrocedate sunt afectate unor activităţi de
interes public din învăţământ sau sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul
de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligaţia de a menţine
afectaţiune pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei. În această
perioadă noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin
hotărâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente
imobilului respectiv revine utilizatorilor.
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(7) O dată cu imobilele retrocedate în natură se restituie şi bunurile mobile,
dacă acestea au fost preluate împreună cu imobilul respectiv şi dacă acestea mai
există la data depunerii cererii de retrocedare. Deţinătorul actual al imobilului, la
solicitarea şi în prezenţa reprezentantului cultului religios care a depus cererea de
retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor mobile existente în
imobil, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de retrocedare. În
cazul nerespectării acestui termen se va urma procedura prevăzută la art. 46
alin. (2) - (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,
republicată.”
2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Regimul juridic al imobilelor care au destinaţia de lăcaş de cult va fi
reglementat prin lege specială.”
3. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate,
alineatele (21), (22), (23) şi (24), cu următorul cuprins:
„(21) În cazul în care terenul este ocupat parţial, persoana îndreptăţită poate
obţine restituirea în natură a părţii de teren rămase libere, pentru cea ocupată de
construcţii noi, pentru cea necesară în vederea bunei utilizări a acestora şi pentru
cea afectată unor amenajări de utilitate publică, măsurile reparatorii stabilindu-se
în echivalent. În cazul în care terenul este ocupat în totalitate, pentru acesta se
vor stabili măsuri reparatorii în echivalent. De asemenea, se retrocedează în
natură terenurile pe care s-au ridicat construcţii uşoare sau demontabile.
(22) Valoarea terenurilor care nu pot fi retrocedate în natură se stabileşte
potrivit valorii de circulaţie la momentul emiterii deciziei, stabilită potrivit
standardelor intenţionale de evaluare.
(23) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (21) în care nu se poate dispune
retrocedarea în natură, se vor acorda măsuri reparatorii în echivalent potrivit legii
speciale care va reglementa tipul şi procedura de acordare a despăgubirilor.
(24) În situaţia în care imobilul retrocedat prin decizia Comisiei speciale de
retrocedare se află în domeniul public al statului sau al unei unităţi administrativteritoriale, acesta urmează a fi scos din domeniul public, potrivit dispoziţiilor
Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data
rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare.”
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4. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu
următorul cuprins:
„Art. 11. – (1) Imobilele - terenuri şi construcţii - preluate în mod abuziv,
indiferent de destinaţie, care sunt deţinute la data intrării în vigoare a prezentei
legi de o regie autonomă, o societate sau companie naţională, o societate
comercială la care statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale sau
locale este acţionar ori asociat majoritar, vor fi restituite solicitantului, în natură,
prin decizia organelor de conducere ale unităţii deţinătoare. Cota de participare a
statului sau a autorităţii administraţiei publice centrale sau locale se va diminua
în mod corespunzător cu valoarea imobilului retrocedat, procedându-se la
reducerea capitalului social şi la recalcularea patrimoniului.
(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) Comisia specială de retrocedare va
transmite cererea de retrocedare unităţii deţinătoare, care are obligaţia de a o
soluţiona în termen de 60 de zile de la data completării dosarului.
(3) Prevederile alin. (2), (21), (22) şi (7) ale art. 1 se aplică în mod
corespunzător.
(4) Pentru situaţiile prevăzute la art.1 alin. (21) în care nu se poate dispune
retrocedarea în natură, se vor acorda măsurile reparatorii în echivalent prevăzute
de legea specială sau compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite în
echivalent de către unitatea deţinătoare prevăzută la alin.(1), cu acordul
persoanei îndreptăţite.
(5) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care statul sau o
autoritate publică centrală sau locală acţionar sau asociat minoritar al unităţii
care deţine imobilul, dacă valoarea acţiunilor sau părţilor sociale deţinute este
mai mare sau egală cu valoarea corespunzătoare a imobilului a cărui restituire în
natură este cerută.
(6) Deciziile prevăzute la alin.(1) pot fi atacate la secţia civilă a tribunalului
în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul unităţii deţinătoare, în termen
de 30 de zile de la comunicarea acestora.”
5. La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi e) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„c) un reprezentant din partea Cancelariei Primului Ministru, respectiv
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care va avea
calitatea de preşedinte al comisiei;
e) un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului –
Departamentul pentru Relaţii Interetnice.”
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6. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de
Cancelaria Primului Ministru, prin Autoritatea Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor. ”
7. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat,
alineatul (41), cu următorul cuprins:
„(41) Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum şi persoanele din
cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care asigură
secretariatul tehnic al acesteia, beneficiază de indemnizaţie de şedinţă
reprezentând 50% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizaţia
lunară; într-o lună se poate acorda o singură indemnizaţie, indiferent de numărul
şedinţelor de lucru.”
8. La articolul 2, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(5) Comisia specială de retrocedare sau, după caz, unitatea deţinătoare
prevăzută la art.11 va analiza documentaţia prezentată de solicitanţi pentru fiecare
imobil şi va dispune, prin decizie motivată, retrocedarea imobilelor solicitate de
cultele religioase, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază că aceasta
nu este întemeiată sau va propune acordarea măsurilor reparatorii în echivalent,
în condiţiile stabilite prin legea specială. În situaţia în care imobilul este înscris în
Lista monumentelor istorice, în decizia de retrocedare se va menţiona că
proprietarul are drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.
(6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu
contestaţie la instanţa de contencios administrativ în a cărei rază teritorială este
situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.
Hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este supusă căilor
de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.”
9. La articolul 2, după alineatul (6) se introduc două noi alineate,
alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
„(7) Ministerele, prefecturile, primăriile, serviciile de cadastru şi birourile
de carte funciară, precum şi celelalte instituţii publice au obligaţia de a furniza,
la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare şi/sau a solicitantului
retrocedării, în termen de 30 de zile, informaţii privind situaţia juridică a
imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentării
deciziilor.
(8) În cazul în care deţinătorul bunului imobil solicitat nu este cunoscut,
primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, la cererea scrisă a
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Comisiei speciale de retrocedare, este obligată să identifice unitatea deţinătoare
şi să comunice, în termen de 30 de zile, elementele de identificare a acesteia.”
10. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate,
alineatele (21), (22) şi (23) cu următorul cuprins:
„(21) Pentru stabilirea dreptului de proprietate solicitantul poate depune
începuturi de dovadă scrisă, declaraţii de martori autentificate, expertize
extrajudiciare, precum şi orice acte care, coroborate, întemeiază prezumţia
existenţei dreptului de proprietate al acestuia asupra imobilului, la data preluării
abuzive.
(22) În absenţa unor probe contrare, existenţa şi, după caz, întinderea
dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută în actul normativ sau de
autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare
măsura preluării abuzive.
(23) În aplicarea prevederilor alin. (22) şi în absenţa unor probe contrare,
persoana individualizată în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus
sau, după caz, s-a pus în executare măsura preluării abuzive este presupusă că
deţine imobilul sub nume de proprietar.”
11. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 4. – (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se
redobândeşte pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare, a unităţii
deţinătoare prevăzute la art. 11 sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitive,
după caz.”
12. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) În cazul contractelor de locaţiune care au ca obiect spaţii cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă noul proprietar se va subroga în drepturile
fostului locator, cu renegocierea clauzelor privind chiria, pe o perioadă de
maximum 5 ani potrivit dispoziţiilor cuprinse la art. 5 alin. (2), dacă aceste
contracte au fost încheiate cu respectarea legii.”
13. La articolul 4, alineatul (3) se abrogă.
14. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(4) Litigiile legate de eventualele îmbunătăţiri aduse imobilelor care se
retrocedează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă de către foştii
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deţinători, precum şi cele legate de aplicarea alin. (21) al art. 4, vor fi soluţionate
în condiţiile legii.”
15. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(5) Măsurile reparatorii în echivalent se vor acorda potrivit legii speciale
care va reglementa tipul şi procedura de acordare a despăgubirilor.”
16. După articolul 4, se introduc două noi articole, articolele 41 şi 42, cu
următorul cuprins:
„Art. 41. – (1) În cazul în care imobilele ce fac obiectul prezentei ordonanţe
de urgenţă au fost înstrăinate legal după data de 22 decembrie 1989, titularii
cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea măsurilor reparatorii în
echivalent potrivit art.4 alin.(5).
(2) Actele juridice de înstrăinare a imobilelor care fac obiectul prezentei
ordonanţe de urgenţă sunt lovite de nulitate absolută dacă au fost încheiate cu
încălcarea dispoziţiilor imperative ale legilor în vigoare la data înstrăinării.
(3) În cazul acţiunilor formulate potrivit dispoziţiilor cuprinse la alin. (2)
procedura de retrocedare începută în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă este
suspendată până la soluţionarea acelor acţiuni prin hotărâre judecătorească
definitivă şi irevocabilă. Persoana îndreptăţită va înştiinţa de îndată Comisia
specială de retrocedare.
(4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi în cazul
acţiunilor în curs de judecată, persoana îndreptăţită putând alege calea acestei
ordonanţe de urgenţă, renunţând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea
cauzei.
Art. 42. – (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, până la soluţionarea
procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, prevăzute de prezenta
ordonanţă de urgenţă, este interzisă înstrăinarea, schimbarea destinaţiei,
ipotecarea sau grevarea sub orice formă a imobilelor pentru care au fost depuse
cereri de retrocedare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Solicitanţilor le revine obligaţia de a înştiinţa în scris deţinătorul actual
despre existenţa cererilor de retrocedare depuse în condiţiile prezentei ordonanţe
de urgenţă.”
17. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 5. – (1) Proprietarii care vor redobândi dreptul de proprietate asupra
imobilelor în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă vor încheia cu deţinătorii
actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în
25

termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale
de retrocedare sau, după caz, a unităţii deţinătoare prevăzute la art. 11, termen
după care, dacă protocolul nu a fost semnat, se va încheia în prezenţa
executorului judecătoresc un proces-verbal de constatare unilaterală a preluării
imobilului.
(2) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile solicitate în termen de
cel mult 5 ani de la redobândirea dreptului de proprietate, în cazul imobilelor
prevăzute la art. 1 alin. (6) şi la art. 4 alin. (2) şi (2)1.”
18. Articolul 51 se renumerotează şi va deveni articolul 54.
19. După articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 51, 52 şi 53,
cu următorul cuprins:
„Art. 51. – (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de
urgenţă atrage răspunderea contravenţională a instituţiei sau, după caz, a
conducătorului instituţiei căreia îi incumbă respectarea acestor obligaţii.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.1 alin. (24);
b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.1 alin. (7);
c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.11 alin. (2) de către unitatea
deţinătoare;
d) necomunicarea sau comunicarea în mod eronat a informaţiilor solicitate
potrivit art.2 alin. (7) şi (8);
e) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.5 alin. (1);
f) încălcarea interdicţiei de înstrăinare prevăzute la art. 42 alin. (1).
(3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit.a) -e) se sancţionează cu amendă de la
5.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(4) Fapta prevăzută la alin. (2) lit. f) se sancţionează cu amendă de la
100.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.
(5) Neîncheierea de către deţinătorul actual a protocolului de predarepreluare, potrivit art. 5 alin. (1), atrage obligaţia acestuia de a plăti noului
proprietar o sumă, calculată pe zi de întârziere, reprezentând contravaloarea lipsei
de folosinţă a imobilului.
Art. 52. – (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 51 alin. (2) şi
aplicarea sancţiunilor în ceea ce priveşte ministerele, prefecturile, unităţile
deţinătoare prevăzute la art.11 se fac de către Autoritatea Naţională pentru
Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia.
(2) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale situate pe raza
teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti constatarea
contravenţiilor revine prefectului judeţului, respectiv Prefectului municipiului
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Bucureşti, iar aplicarea sancţiunilor revine Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor.
(3) Activitatea prefectului judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti,
prevăzută la alin. (2) este supusă controlului Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia. În măsura în care
acesta constată neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor
obligaţii va propune ministrului administraţiei şi internelor măsurile
corespunzătoare.
Art. 53. – Dispoziţiile art. 51 şi art. 52 se vor completa cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.”
Art. II. – Termenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor
aparţinând cultelor religioase, prevăzut la art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
501/2002, cu modificările ulterioare, este de 6 luni de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
Art. III. – Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de
nulitate, dreptul la acţiune prevăzut la art.41 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr.
501/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se prescrie în termen de 6
luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. IV. – (1) Cererile de retrocedare având ca obiect terenuri situate în
extravilanul localităţilor la data preluării abuzive, precum şi construcţii de orice
fel, situate în extravilanul localităţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care
au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care
au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se
vor înainta de către Comisia specială de retrocedare, în vederea soluţionării, în
termen de 60 de zile, comisiilor comunale orăşeneşti şi municipale constituite
potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi 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, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin.(1), curge de la data la care
Comisia specială de retrocedare primeşte situaţia juridică din care reiese că
imobilul respectiv era sau este situat în extravilan.
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Art. V. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din
România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.308 din 4 iulie
2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările
aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. VI. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. VI
alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.184/2002, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.929 din 18 decembrie 2002, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 48/2004, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.262 din 25 martie 2004.

28

TITLUL III
Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999
privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea
unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobată cu completări prin Legea
nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. Articolele 1 – 5 se abrogă.
2. La articolul 6, alineatele (1), (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:
„Art. 6. – (1) Imobilele care au aparţinut comunităţilor minorităţilor
naţionale din România şi care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de
statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în
perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989, se restituie foştilor proprietari
în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, construcţiile
existente în natură, împreună cu terenurile aferente lor, situate în intravilanul
localităţilor, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluării în mod abuziv,
precum şi terenurile aflate la data preluării abuzive în intravilanul localităţilor,
nerestituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Adăugirile aduse
construcţiilor se preiau cu plată, numai dacă acestea nu depăşesc 50% din aria
desfăşurată actuală. În caz contrar, nu se va dispune retrocedarea,
considerându-se imobil nou în raport cu cel preluat. Nu se includ în această
categorie lucrările de reparaţii curente, capitale, consolidări, modificări ale
compartimentării iniţiale, îmbunătăţiri funcţionale şi altele asemenea.
(5) În cazul în care imobilele restituite sunt afectate unor activităţi de interes
public din învăţământ sau sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat
sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligaţia de a menţine afectaţiunea
pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei. În această perioadă
noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a
Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului
respectiv revine utilizatorilor.”
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3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7. – (1) Comisia specială de retrocedare sau, după caz, unitatea
deţinătoare va analiza documentaţia prezentată de solicitanţi pentru fiecare imobil
şi va dispune, prin decizie motivată, restituirea imobilelor solicitate, respingerea
cererii de retrocedare, dacă se apreciază că aceasta nu este întemeiată sau va
propune acordarea măsurilor reparatorii în echivalent, în condiţiile stabilite prin
legea specială.
(2) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi atacate la instanţa de
contencios administrativ în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, în
termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronunţată de instanţa
de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004.
(3) Ministerele, prefecturile, primarii, serviciile de cadastru şi birourile de
carte funciară, precum şi celelalte instituţii publice au obligaţia de a furniza, la
cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare şi/sau a solicitantului
retrocedării, în termen de 30 zile, informaţii privind situaţia juridică a imobilelor
care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentării deciziilor.
(4) În situaţia în care imobilul este înscris în Lista cuprinzând monumentele
istorice, în decizia de retrocedare se va menţiona că proprietarul are drepturile şi
obligaţiile prevăzute de lege.”
4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – Prevederile art.1 alin. (21)- (24) şi (7), art. 11, art.2 alin. (41), (7) şi
(8), art.3 alin.(2), (21)-(23), art.4, art. 41, art. 42, art.5, art. 51 - 53 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care
au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în
mod corespunzător.”
Art. II. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi curge un nou termen
de 6 luni pentru depunerea cererilor de restituire, în condiţiile art. 6 alin. (4) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri
imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
66/2004.
Art. III. – Dreptul la acţiune prevăzut la art. III din Titlul II din prezenta
lege se aplică în mod corespunzător.
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Art. IV. – (1) Cererile de restituire având ca obiect terenuri situate în
extravilanul localităţilor la data preluării abuzive, precum şi construcţii de orice
fel, situate în extravilanul localităţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care
au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care
au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se
vor înainta de către Comisia specială de retrocedare, în vederea soluţionării, în
termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale constituite
potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi 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, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin.(1), curge de la data la care
Comisia specială de retrocedare primeşte situaţia juridică din care reiese că
imobilul respectiv era sau este situat în extravilan.
Art. V. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea
unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobată cu completări prin Legea
nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare, va fi republicată în
Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.
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TITLUL IV
Modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Art. I. – Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce
priveşte suprafeţele preluate de cooperativele agricole de producţie în baza unor
legi speciale sau în orice mod de la membrii cooperatori.”
2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de producţie de la
persoanele fizice, fără înscriere în cooperativele agricole de producţie sau de
către stat, fără nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat
reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, dacă acestea nu
au fost atribuite legal altor persoane.”
3. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, după încheierea
integrală a reconstituirii drepturilor de proprietate, trec în domeniul privat al
comunei, oraşului sau al municipiului, urmând a fi puse la dispoziţia celor care
doresc să întemeieze sau să dezvolte exploataţii agricole, prin închiriere,
concesionare sau vânzare, în condiţiile legii sau puse la dispoziţie pentru
obiective de interes social.”
4. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente
prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin
orice mijloc de probă.”
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5. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Suprafaţa terenurilor prevăzute în alin. (1), aferente casei de locuit şi
anexelor gospodăreşti, nu poate fi mai mare decât cea prevăzută în actul de
atribuire provenit de la cooperativa de producţie, consiliul popular sau primăria
din localitatea respectivă.”
6. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Foştii proprietari vor fi compensaţi cu o suprafaţă de teren echivalentă
în intravilan sau, în lipsă, în extravilan, acceptată de ei, iar, dacă nu mai există
teren, se vor acorda despăgubiri.”
7. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe
vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia locală ia act de
recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini, le consemnează în
documentele constatatoare, întocmind planurile parcelare şi înaintează
documentaţia comisiei judeţene sau prefectului pentru validare şi, respectiv,
eliberarea titlurilor de proprietate.”
8. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc alineatele (21) şi (22), cu
următorul cuprins:
„(21) Proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în
cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat
terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin
comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor
categorii de proprietari şi moştenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64.
(22) În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate în mod abuziv altor
persoane decât foştii proprietari iar aceştia deţineau la acel moment adeverinţe de
proprietate şi aveau posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca
titlurile emise cu încălcarea legii, dacă acestea nu au intrat în circuitul civil. Dacă
respectivele titluri de proprietate au intrat în circuitul civil prin acte de vânzare –
cumpărare sau în alt mod, fostul proprietar se va adresa justiţiei pentru
constatarea nulităţii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. III din
Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991.”

33

9. La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat,
alineatul (41), cu următorul cuprins:
„(41) Primarul va afişa lunar suprafaţa constituită sau reconstituită, numele
beneficiarilor, amplasamentul, planurile parcelare, precum şi suprafaţa rămasă în
rezerva comisiei locale.”
10. La articolul 52, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Prevederile art. 274 din Codul de procedură civilă sunt aplicabile.”
11. Articolul 60 se abrogă.
12. La articolul 92, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins :
„(3) Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole din
extravilan, de clasa I şi clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de
îmbunătăţiri funciare, precum şi a celor plantate cu vii şi livezi, prin extinderea
intravilanului localităţilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin ordin al
directorului Direcţiei Agricole şi de Dezvoltare Rurală, cu avizul Ministerului
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.”
13. La articolul 92, alineatul (5) se abrogă.
14. Articolul 108 se abrogă.
15. Articolul 109 se abrogă.
16. După articolul 110, se introduc trei noi articole, articolele 1101,
1102 şi 1103 cu următorul cuprins:
„Art. 1101. – Constituie contravenţii la normele privind reconstituirea
dreptului de proprietate următoarele fapte:
a) fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau
judeţene de aplicare a prezentei legi de a împiedica în orice mod sau de a întârzia
nejustificat reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori
eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptăţite, precum şi eliberarea
titlului de proprietate fără îndeplinirea condiţiilor legale;
b) neafişarea datelor menţionate în art. 27 alin. (41) de către primar în
termen de 10 zile de la sfârşitul lunii precedente;
c) afişarea de către primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea
dreptului de proprietate, care nu corespund realităţii.
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Art. 1102. – Contravenţiile prevăzute la art. 1101 se sancţionează astfel:
a) cea de la litera a) cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;
b) cele de la literele b) şi c) cu amendă de la 50.000.000 lei la
100.000.000 lei.
Art. 1103. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la
art. 1101 şi art. 1102 se fac de către împuterniciţii Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor şi de către prefect sau împuterniciţii acestuia, în cazul
membrilor comisiilor locale.”
Art. II. – Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar au obligaţia ca în
termen de cel mult 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi să
înainteze Agenţiei Domeniilor Statului documentele necesare întocmirii
protocoalelor de predare-primire cu această instituţie privind terenurile care au
fost preluate direct de la societăţile comerciale din portofoliul Agenţiei
Domeniilor Statului, precum şi de la staţiunile de cercetare, institute şi unităţi de
învăţământ.
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TITLUL V
Modificarea şi completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Articol unic - Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La articolul III alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. III. – (1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor
legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte
emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, 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, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
prezentei legi:
a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în
favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de
reconstituiri sau constituiri, cum sunt:
(i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut
niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la
stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri;
(ii) actele de reconstituire şi constituire în favoarea altor persoane asupra
vechilor amplasamente ale foştilor proprietari, solicitate de către aceştia, în
termen legal, libere la data solicitării, în baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile
intravilane, a Legii nr. 1/2000 şi a prezentei legi, precum şi actele de constituire
pe terenuri scoase din domeniul public în acest scop;
(iii) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în
favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscrişi în
cooperativa agricolă de producţie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu
au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;
(iv) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise
după eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament,
transcris în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni sau, după caz, intabulat în
cartea funciară, precum şi actele de înstrăinare efectuate în baza lor;
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(v) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în măsura
în care au depăşit limitele de suprafaţă stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea
fondului funciar nr. 18/1991;
(vi) actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri
forestiere pentru persoanele care nu au deţinut anterior în proprietate astfel de
terenuri.”
2. La articolul III, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Actele administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau
privat al statului sau al localităţilor terenuri pentru care s-au depus cereri de
reconstituire a dreptului de proprietate privată îşi suspendă efectele cu privire la
aceste terenuri până la soluţionarea cererii de către comisia de fond funciar, cu
excepţia terenurilor intrate deja în circuitul civil. După validarea cererii de
reconstituire, terenul trece în rezerva comisiei de fond funciar în vederea punerii
în posesie.”
3. La articolul III, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins :
„(2) Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Naţională
pentru Restituirea Proprietăţilor şi de alte persoane care justifică un interes
legitim, iar soluţionarea cererilor este de competenţa instanţelor judecătoreşti de
drept comun.”
4. La articolul III, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate,
alineatele (21) - (24), cu următorul cuprins:
„(21) Nulitatea absolută, în sensul prezentei legi, va putea fi invocată şi în
litigiile în curs.
(22) Nulitatea absolută nu operează asupra titlurilor obţinute de foştii
proprietari pe alte amplasamente dacă la intrarea în vigoare a prezentei legi şi-au
găsit vechile amplasamente de care au fost deposedaţi atribuite legal altor
persoane conform Legii nr. 18/1991.
(23) Foştii proprietari pot reveni la vechiul amplasament şi atunci când
persoanele puse în posesie pe aceste terenuri renunţă în favoarea lor la titlurile de
proprietate deja eliberate.
(24) În cazul unor înstrăinări succesive ale terenurilor, cel care a vândut
terenul pe baza titlului constatat nul este obligat să remită preţul actualizat
fostului proprietar rămas fără teren.”
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TITLUL VI
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
Art. I. – 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, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – Persoanelor fizice şi persoanelor juridice care au formulat cereri
pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru
terenurile forestiere, în termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate în
condiţiile prevăzute de prezenta lege. Dispoziţiile acestei legi se aplică şi în
cazul restituirii construcţiilor accesorii terenurilor agricole şi silvice.”
2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului
de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite
legal altor persoane. Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, de comun
acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmează să fie retrocedate
într-un singur amplasament.”
3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice
prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se face pentru diferenţa dintre suprafaţa de
10 ha de familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată
prin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de
50 ha de proprietar deposedat.”
4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – (1) Pentru terenurile din extravilanul localităţilor, foste proprietăţi
ale persoanelor fizice şi juridice, care au trecut în proprietatea statului şi pe care
se găsesc instalaţii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioraţii, pe care se
desfăşoară activităţi miniere de exploatare sau operaţiuni petroliere de
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dezvoltare-explorare şi exploatare, se restituie, în condiţiile legii, foştilor
proprietari sau moştenitorilor acestora suprafeţe echivalente constituite din
rezerva existentă la comisiile locale, iar în situaţia în care aceste suprafeţe sunt
insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeaşi localitate sau din alte
localităţi, acceptate de foştii proprietari. În cazurile în care compensarea nu este
posibilă se vor acorda despăgubiri foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora,
în condiţiile legii.”
5. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc nouă alineate noi,
alineatele (11) - (19), cu următorul cuprins:
„(11) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice,
inclusiv cooperative piscicole sau alte forme asociative prevăzute la art. 26
alin.(1), pe care s-au aflat, la data deposedării, amenajări piscicole, sere sau
plantaţii de hamei, de duzi, plantaţii viticole sau pomicole, în prezent proprietatea
statului, restituirea se face pe vechile amplasamente, cu obligaţia de a le menţine
destinaţia şi, acolo unde este cazul, unitatea şi funcţionalitatea.
(12) Pentru terenurile menţionate mai sus, pe care s-au efectuat de către stat
investiţii, neamortizate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, foştii
proprietari pot opta pentru reconstituirea pe vechiul amplasament, cu obligaţia de
a plăti statului, în termen de 10 ani, contravaloarea neamortizată a investiţiei,
dacă aceasta reprezintă mai mult de 30% din valoarea totală a investiţiei la data
intrării în vigoare a acestei legi, sau să primească terenuri pe alte amplasamente,
acceptate de aceştia, de aceeaşi categorie de folosinţă cu terenul pe care l-au
predat ori despăgubiri.
(13) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investiţiile au fost vândute
cu respectarea legii, foştii proprietari pot opta pentru alt amplasament, acceptat
de aceştia, sau pentru despăgubiri plătite fie de către investitor, fie de către stat.
(14) În cazul opţiunii pentru despăgubiri plătite de investitori, foştii
proprietari vor conveni cu investitorii, în termen de 3 luni de la data intrării în
vigoare a acestei legi sau de la data validării cererii de reconstituire a dreptului de
proprietate, preţul terenului, care nu poate fi mai mic decât valoarea sa de piaţă,
şi termenul de plată, care nu poate fi mai mare de 3 ani.
(15) Acordul va fi înregistrat la comisia judeţeană care a validat cererea de
reconstituire şi devine titlu executoriu pentru plata preţului dacă investitorul nu
îşi respectă obligaţia de plată în termenul convenit. Din momentul înregistrării
acordului, opţiunea părţilor este definitivă şi părţile nu mai pot opta pentru alte
forme de reconstituire şi, respectiv, despăgubire. Proprietarii se vor putea adresa
statului, în condiţiile dispoziţiilor legale privind acordarea de despăgubiri de către
acesta, doar pentru acoperirea valorii investiţiilor preluate de stat o dată cu
terenul pe care l-au avut în proprietate.
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(16) Până la efectuarea plăţii, proprietarul investiţiei va plăti fostului
proprietar al terenului o sumă, convenită de părţi, care nu poate fi mai mică decât
redevenţa plătită statului la momentul acordului şi nu va putea înstrăina în nici un
mod investiţia sa, sub sancţiunea nulităţii absolute.
(17) Proprietarii investiţiilor dobândesc dreptul de proprietate asupra
terenului în momentul achitării integrale a contravalorii terenului.
(18) În situaţia în care nu se optează pentru despăgubiri plătite de către
investitor, sau în situaţia în care fostul proprietar şi investitorul nu ajung la un
acord în termenul menţionat la alin. (14), fostul proprietar va primi teren pe alt
amplasament, acceptat de acesta, sau despăgubiri de la stat, atât pentru teren cât
şi pentru investiţiile dovedite la data preluării terenului, în condiţiile legii.
(19) În cazul realizării acordului prevăzut la alin. (14), pentru investiţiile
dovedite la data preluării terenului, fostul proprietar primeşte despăgubiri de la
stat, în condiţiile legii.”
6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul în care investiţiile pentru care suprafaţa de teren a fost
preluată de stat nu au fost executate sau se află în stadiu de proiect, suprafaţa
preluată se restituie, la cerere, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, pe
vechiul amplasament.”
7. La articolul 6, alineatele (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(11) Titlurile de proprietate obţinute anterior intrării în vigoare a Legii nr.
18/1991 şi existenţa liberă a vechilor amplasamente fac dovada absolută a
proprietăţii, obligând comisiile de fond funciar să procedeze la validarea cererii
de reconstituire a dreptului de proprietate.
(12) Consemnările efectuate între anii 1945 şi 1990 în registrele agricole,
cererile de intrare în fostele cooperative agricole de producţie, documentele
existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neînsoţite de
titlurile de proprietate, au valoare declarativă cu privire la proprietate.”
8. La articolul 6, după alineatul (12) se introduc două noi alineate,
alineatele (13) şi (14), cu următorul cuprins:
„(13) În situaţia în care nu mai există înscrisuri doveditoare, proba cu
martori este suficientă în reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se
face pe vechile amplasamente şi când martorii ce le recunosc sunt proprietarii
vecini sau moştenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut
reconstituirea.
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(14) Orice probă dovedind dreptul de proprietate al foştilor proprietari poate
fi înlăturată numai printr-o probă de aceeaşi forţă produsă de către deţinătorul
actual al terenului sau de către terţi, tăgăduind dreptul de proprietate.”
9. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Dispoziţiile art. 12 şi art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind restabilirea
dreptului de proprietate prin reconstituire, precum şi dispoziţiile procedurale
prevăzute la art. 51 - 59 din aceeaşi lege se aplică în mod corespunzător la
reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi.”
10. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate,
alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:
„(21) În situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de două persoane,
dintre care una este fostul proprietar, căruia i s-a preluat terenul prin măsurile
abuzive aplicate în perioada anilor 1945 - 1990, şi cea de a doua, persoana căreia
i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar în limita resurselor de
teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul în natură
ambilor solicitanţi. În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în
natură terenul persoanei care deţinea actele de proprietate în anul 1990, iar cei
care au fost împroprietăriţi cu asemenea terenuri vor fi despăgubiţi în condiţiile
legii.
(22) Diferenţele între suprafeţele înscrise în titlurile de proprietate, în
registrele agricole, în cererile de intrare în cooperativă, în actele de donaţie către
stat, în arhivele statului din perioada 1945 - 1990 şi situaţia de fapt la data punerii
în posesie se corectează în favoarea foştilor proprietari.”
11. Articolul 61 se abrogă.
12. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7. – Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de
proprietate conform art. 3, 4, 5 şi 23, se va emite un titlu de proprietate
suplimentar, dacă persoanele în cauză au deja un titlu emis în condiţiile Legii
fondului funciar nr. 18/1991.”
13. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8 – Persoanelor fizice cărora li s-a reconstituit proprietatea pentru
diferenţa dintre suprafaţa de 10 hectare de familie şi suprafaţa preluată de stat
prin legi speciale, dar nu mai mult de 50 de hectare, pe mai multe loturi decât au
deţinut înainte de preluare, la cerere, dacă este posibil, li se comasează terenurile
în loturi mai mari sau într-un singur lot, de aceeaşi categorie de folosinţă cu cel
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preluat, inclusiv din terenurile proprietate de stat, eliberându-se un nou titlu de
proprietate, după revocarea celui iniţial de comisia judeţeană de fond funciar.”
14. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 9. – (1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele,
centrele şi staţiunile de cercetare, destinate cercetării şi producerii de seminţe, de
material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă, rămân în
administrarea acestora, cu excepţia terenurilor agricole preluate de la foştii
proprietari şi solicitate de persoanele îndreptăţite la reconstituire. Terenurile din
perimetrele staţiunilor, institutelor şi centrelor de cercetare care fac obiectul
retrocedării se vor delimita în sole compacte, începând de la marginea
perimetrului, conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea
unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii,
industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Şişeşti”, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Terenurile agricole care au aparţinut cu titlu de proprietate Academiei
Române, universităţilor, instituţiilor de învăţământ superior cu profil agricol şi
unităţilor de cercetare în 1945, revin în proprietatea acestora.”
15. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc două noi alineate,
alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
„(11) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi terenurilor folosite la data intrării în
vigoare a prezentei legi de unităţile de învăţământ cu profil agricol sau silvic.
Suprafeţele care rămân în administrarea instituţiilor de învăţământ vor fi
delimitate prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.
(12) Pentru suprafeţele de teren care se restituie pe vechiul amplasament
persoanelor îndreptăţite în condiţiile alin. (1) şi (11) unităţile de cercetare şi
învăţământ vor primi în administrare suprafeţe de teren corespunzătoare din
proprietatea statului.”
16. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care
au aparţinut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de către
Agenţia Domeniilor Statului, la cererea Academiei Române, dacă nu se afectează
vechile amplasamente ale foştilor proprietari şi cu respectarea prevederilor Legii
nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu
completările ulterioare.”
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17. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 12. – (1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale din unităţile
administrativ-teritoriale pe care se află terenurile, împreună cu oficiile de
cadastru şi publicitate imobiliară vor delimita terenurile solicitate pe vechile
amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, sau în sole
situate în vecinătatea localităţilor, acceptate de foştii proprietari, cu asigurarea
accesului la lucrările de hidroamelioraţii, acolo unde ele există.”
18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
„Art. 13. – Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comisiei judeţene, va
întocmi şi va înainta lunar Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
un raport privind situaţia aplicării prevederilor legii, cu propuneri de măsuri,
inclusiv de angajare a răspunderii pentru primarii care întârzie sau împiedică în
orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele şi în condiţiile
stabilite de lege.”
19. Articolele 15, 19 şi 20 se abrogă.
20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
„Art. 22. – Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie şi
eliberarea titlurilor de proprietate, în cazul persoanelor fizice, se fac de către
comisiile locale şi comisiile judeţene sau de prefect, în conformitate cu
prevederile art. 12 şi art. 51 - 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 169/1997, cu prevederile
Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a
modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în
posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1172/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor
prezentei legi.”
21. La articolul 23, după alineatul (11) se introduce un nou alineat,
alineatul (12), cu următorul cuprins:
„(12) Unităţile de cult prevăzute la alin. (1), dacă au avut în proprietate
suprafeţe mai mari decât cele retrocedate până la intrarea în vigoare a prezentei
legi, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţă
deţinută în 1945.”
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22. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 24. – (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
forestiere, pentru diferenţa dintre suprafaţa primită prin aplicarea legilor fondului
funciar şi cea avută în proprietate, persoanelor fizice şi juridice sau, după caz,
moştenitorilor acestora, se face pe vechile amplasamente.”
23. La articolul 24, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate,
alineatele (11) - (14), cu următorul cuprins:
„(11) În cazul în care validarea s-a făcut pe alt amplasament decât cel avut în
proprietate iar pentru respectiva suprafaţă nu s-a făcut punerea în posesie, titlul
de proprietate se emite pe numele fostului proprietar sau al moştenitorilor
acestuia.
(12) Terenurile din ariile naturale protejate, constituite şi declarate astfel
potrivit legii, arboretele constituite ca unităţi - sursă pentru producerea
materialelor forestiere de reproducere, plantajele, culturile de plante – mamă
pentru producţia de butaşi, înscrise în catalogul naţional al materialelor de bază,
se restituie foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, cu obligaţia de a le
păstra destinaţia şi de a le asigura administrarea prin structuri silvice autorizate.
Fostul proprietar poate opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din
fondul forestier proprietate de stat.
(13) În cazul terenurilor defrişate după data de 1 ianuarie 1990 fostul
proprietar poate opta pentru restituirea pe vechiul amplasament.
(14) În cazul în care pe vechiul amplasament se află păduri încadrate în
grupa I funcţională conform prevederilor Legii nr. 26/1996 – Codul silvic, cu
modificările şi completările ulterioare, fostul proprietar sau moştenitorii acestuia
trebuie să respecte destinaţia acestora şi să permită lucrările de intervenţie
necesare sau pot opta pentru restituirea unui alt teren, situat în apropierea
vechiului amplasament.”
24. La articolul 24, alineatele (2), (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile
amplasamente terenurile atribuite foştilor proprietari, cu respectarea prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere în
posesie.
(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) punerea în posesie se va face pe alte
terenuri, situate în apropierea vechilor amplasamente, acceptate de proprietar.
(4) Unităţile şi subunităţile silvice din subordinea Regiei Naţionale a
Pădurilor - Romsilva, precum şi ceilalţi deţinători actuali ai terenurilor forestiere
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solicitate de foştii proprietari sau de moştenitorii lor, vor pune la dispoziţie
comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafeţele de teren
pentru care cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost validate, pe
categorii de deţinători prevăzute în prezenta lege, în condiţiile prevăzute la
alin. (1) - (3). Trecerea efectivă a terenurilor în proprietatea privată se va face cu
ocazia punerii în posesie, potrivit prezentei legi.
(5) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va lua măsuri
ca fiecare ocol silvic să delimiteze perimetrele cu terenuri ce rămân în
proprietatea statului de terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de
proprietate privată.”
25. La articolul 24, alineatele (31) şi (32) se abrogă.
26. La articolul 24, după alineatul (5) se introduce un nou alineat,
alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Terenurile proprietate de stat, administrate de Institutul de Cercetări şi
Amenajări Silvice, destinate activităţii de cercetare, rămân în administrarea
acestuia, cu excepţia terenurilor forestiere preluate de la foştii proprietari şi
solicitate de persoanele îndreptăţite la reconstituire. Terenurile forestiere
destinate cercetării care fac obiectul retrocedării se vor delimita în trupuri
compacte, începând de la marginea perimetrului.”
27. La articolul 25, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 25. – (1) Reconstituirea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a
titularilor, în cazul terenurilor forestiere, precum şi eliberarea titlurilor de
proprietate se fac de comisiile locale şi, respectiv, comisiile judeţene, în condiţiile
şi cu procedura stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi
completările ulterioare, de Legea nr. 169/1997, de Regulamentul privind
procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor,
aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, şi conform prezentei legi.
(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va
emite un titlu de proprietate suplimentar. Dacă nu a fost emis încă un titlu de
proprietate pentru suprafaţa de teren forestier primită prin aplicarea legilor
fondului funciar, se va emite un singur titlu pentru întreaga suprafaţă rezultată din
aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările
ulterioare, a Legii nr. 169/1997 şi a prezentei legi.”
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28. La articolul 26, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 26. – (1) Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu
vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti
răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti,
păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative
cu diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea
reprezentantului legal al acestora, cu menţiunea la titular, după caz: „obşte de
moşneni”, „obşte de răzeşi”, „composesorat”, „păduri grănicereşti”, alte asociaţii
şi forme asociative cu denumirea localităţii respective.
(2) Formelor asociative li se va restitui în întregime suprafaţa avută în
proprietate.
(3) Titlul de proprietate va fi însoţit de o schiţă de amplasament a suprafeţei
de teren forestier care a aparţinut obştii de moşneni, obştii de răzeşi,
composesoratului şi altora asemenea, ce urmează a fi restituit.”
29. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) Punerea în posesie în cazul suprafeţelor reconstituite pe raza mai
multor comune se face de către comisiile locale sub coordonarea şi cu avizul
oficiilor judeţene ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, iar
în cazul suprafeţelor reconstituite pe raza mai multor judeţe de către Agenţia
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Titlul de proprietate se va emite
de comisia judeţeană în a cărei rază teritorială se afla sediul formei asociative.”
30. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 27. – Administrarea şi exploatarea terenurilor forestiere prevăzute la
art. 26 din prezenta lege se face în conformitate cu statutele formelor asociative
admise de legislaţia statului român în perioada anilor 1921 – 1946, în măsura în
care nu contravin legislaţiei în vigoare.”
31. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 28 - (1) În vederea organizării administrării terenurilor forestiere
prevăzute la art. 26 din prezenta lege şi a determinării responsabilităţilor cu
privire la administrarea lor, persoanele îndreptăţite se vor reorganiza, în baza
acestei legi, în formele asociative iniţiale.
(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi un
comitet ad-hoc va solicita judecătoriei în a cărei rază teritorială sunt situate
terenurile recunoaşterea formelor asociative de administrare şi de exploatare a
terenurilor forestiere.
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(3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecătoriei, o dată cu cererea, un statut în
formă autentică sau certificată de avocat, în care se vor stabili structura acestora,
organele de conducere, modul de administrare a terenurilor forestiere, în
condiţiile legii, drepturile şi obligaţiile membrilor, răspunderi, sancţiuni, modul
de dizolvare, precum şi alte prevederi specifice.
(4) Prin hotărâre judecătorească formele asociative de administrare în
comun, constituite în condiţiile şi cu respectarea regimului silvic prevăzut de
lege, redobândesc calitatea de persoană juridică. Hotărârea judecătorească va fi
înscrisă într-un registru special ţinut de judecătorie.
(5) Suprafeţele forestiere aflate în proprietate comună, conform naturii
acestora, rămân în proprietate indiviză pe toată durata existenţei lor.
(6) Membrii formelor asociative aflaţi în devălmăşie sau indiviziune nu pot
înstrăina propriile cote-părţi unor persoane din afara acestora.
(7) Terenurile acestor forme asociative nu pot fi înstrăinate în nici un mod,
în întregime sau în parte.
(8) În cazul dizolvării formelor asociative proprietatea indiviză a acestora va
trece în proprietatea publică a consiliilor locale în raza cărora se află terenurile
respective.”
32. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
„Art. 29. – (1) În aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunerile
de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere şi eliberarea
titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, mănăstirii,
instituţiei de cultură şi învăţământ, Academiei Române în limita suprafeţelor pe
care le-au avut în proprietate, chiar dacă terenurile sunt situate pe raza mai multor
localităţi sau judeţe.
(2) Centrele eparhiale, protoieriile, mănăstirile, schiturile, parohiile, filiile şi
alte structuri ale unităţilor de cult dobândesc, prin reconstituire, dreptul de
proprietate asupra terenurilor forestiere.”
33. La articolul 29, după alineatul (31) se introduce un nou alineat,
alineatul (32), cu următorul cuprins:
„(32) Diferenţa de suprafaţă neatribuită se reconstituie în forma şi structura
de proprietate existentă la momentul naţionalizării terenurilor forestiere de către
regimul comunist; reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
forestiere care au aparţinut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor
de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, la cererea Academiei Române,
dacă nu se afectează vechile amplasamente ale foştilor proprietari şi cu
respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001.”
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34. La articolul 291, alineatul (4) se abrogă.
35. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 30. – În aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991,
astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 169/1997, precum şi a prezentei legi,
cetăţenii români au aceleaşi drepturi, indiferent dacă la data înregistrării cererii
aveau domiciliul în ţară sau în străinătate.”
36. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 31. – (1) Construcţiile de pe terenurile forestiere care se retrocedează
prin efectul prezentei legi şi care au făcut parte din exploataţia forestieră la data
trecerii în proprietatea statului se restituie foştilor proprietari sau, după caz,
moştenitorilor acestora.
(2) În cazul în care astfel de bunuri imobile nu mai există, se vor acorda
despăgubiri.
(3) Construcţiile de pe terenurile forestiere, inclusiv cele de corectare a
torenţilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vânătoare,
pepinierele, alte amenajări silvice, instalaţii sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate
în curs de execuţie, amplasate în suprafeţele care fac obiectul retrocedării, trec în
proprietatea persoanelor fizice sau juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de
proprietate asupra terenurilor.
(4) Prevederile alin (3) se aplică cu condiţia deţinerii în proprietate a
suprafeţelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, în proprietate
individuală sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice.
(5) Bunurile prevăzute la alin.(3) trec în proprietate privată cu obligaţia
păstrării destinaţiei acestora, exploatarea şi întreţinerea acestora fiind efectuate de
către ocolul silvic care asigură administrarea pădurii.
(6) În situaţia în care persoanele cărora li se reconstituie dreptul de
proprietate nu îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (4) reconstituirea dreptului
de proprietate se face pe alte amplasamente, stabilite cu acordul proprietarilor.
(7) Sediile ocoalelor silvice trec în proprietatea persoanelor juridice sau
fizice dacă suprafaţa care se retrocedează acestora, individual sau în asociere,
este mai mare decât jumătate din suprafaţa administrată de respectivul ocol silvic
anterior retrocedării.
(8) Obiectivele realizate ca urmare a finanţărilor din împrumuturile aprobate
prin Ordonanţa Guvernului nr. 28/1999, Ordonanţa Guvernului nr. 97/2000 şi
Legea nr. 400/2003 trec în proprietate privată în condiţiile de la alin. (3) şi (4).
(9) Obiectivele aflate în curs de realizare finanţate din împrumuturile
menţionate la alin. (8) trec în proprietate privată după finalizarea lucrărilor aflate
în curs şi punerea în funcţiune, cofinanţarea şi rambursarea asigurându-se prin
bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.”
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37. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 33. – (1) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi foştii
proprietari cărora li s-au respins cererile sau li s-au modificat sau anulat
adeverinţele de proprietate, procesele-verbale de punere în posesie sau titlurile de
proprietate prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997. Cererile
de reconstituire a dreptului de proprietate se consideră a fi depuse în termen chiar
dacă acestea au fost depuse la alte comisii decât cele competente potrivit legii;
aceste comisii vor trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, înştiinţând
despre acest lucru şi persoanele îndreptăţite. Persoanele fizice şi persoanele
juridice, care nu au depus în termenele prevăzute de Legea nr. 169/1997 şi de
prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz,
actele doveditoare, pot formula astfel de cereri în termen de 60 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi. În cazul formelor asociative prevăzute la
art. 26 alin. (1) din lege aflate în curs de constituire, cererea poate fi formulată de
comitetul ad-hoc de iniţiativă.
(2) În situaţia în care după depunerea cererilor de reconstituire s-au
administrat probe care atestă alte terenuri ce au aparţinut petenţilor în proprietate,
ele se restituie acestora pe vechile amplasamente, dacă sunt libere.”
38. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 35. – Ocoalele silvice şi actualii deţinători răspund de paza şi protecţia
vegetaţiei forestiere de pe terenurile solicitate de foştii proprietari şi după punerea
în posesie, până la formarea structurilor proprii de pază sau administrare ori până
la încheierea unor contracte de administrare şi pază cu un ocol silvic.
Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de timp
cuprins între punerea în posesie şi crearea structurilor proprii, respectiv
încheierea de contracte de pază şi administrare, vor fi suportate de către stat.”
39. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 36. – Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin
împroprietărire, cu ocazia aplicării Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei
agrare, dar cărora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora
atribuirea le-a fost anulată li se vor acorda terenurile respective în limita
suprafeţelor disponibile sau despăgubiri.”
40. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 37. – Persoanelor fizice ale căror terenuri au intrat în componenţa
fostelor cooperative agricole de producţie şi, ca urmare a comasărilor, nu li s-a
reconstituit dreptul de proprietate în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991,
li se reconstituie dreptul de proprietate în condiţiile prezentei legi, pe vechile
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amplasamente, în perimetrul societăţilor comerciale cu capital de stat, dacă
acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege.”
41. Articolul 39 se abrogă.
42. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 40. – Pentru suprafeţele de pe care s-a exploatat masă lemnoasă în
perioada dintre validarea cererilor de retrocedare şi punerea în posesie a
proprietarilor, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva va acorda acestora
beneficiul realizat, după deducerea cheltuielilor de exploatare, şi va suporta
cheltuielile de împădurire a suprafeţelor neregenerate.”
43. După articolul 41, se introduce articolul 42 cu următorul cuprins:
„Art. 42. – Cererile sau acţiunile în justiţie, cererile accesorii şi incidente,
precum şi intabularea titlurilor de proprietate rezultate din aplicarea Legii
fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi a prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru şi de timbru judiciar.”
Art. II. – (1) Se înfiinţează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor o direcţie pentru coordonarea şi controlul aplicării legislaţiei din
domeniul restituirii proprietăţii funciare de către instituţiile administraţiei de stat
şi comisiile de fond funciar, asigurând aplicarea unitară de către acestea a
reglementărilor în domeniu.
(2) În cadrul direcţiei vor activa 40 de persoane preluate prin transfer de la
alte instituţii şi autorităţi publice, conduse de un vicepreşedinte al Autorităţii
Naţionale cu rang de subsecretar de stat.
(3) Cele 40 de posturi prevăzute la alin. (2), împreună cu bugetele aferente,
se preiau la Cancelaria Primului Ministru. Numărul de posturi al Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor se va suplimenta cu numărul de posturi
preluate de la alte instituţii şi autorităţi publice, astfel încât numărul maxim de
posturi va fi de 131, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor
demnitarilor.
Art. III. – Persoanele fizice şi persoanele juridice pot formula cereri de
reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferenţele de suprafaţă ce pot fi
restituite conform prezentei legi în termen de 60 de zile de la intrarea acesteia în
vigoare.
Art. IV. – Guvernul va modifica, în termen de 30 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei legi, Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1172/2001, cu modificările ulterioare.
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Art. V. – Despăgubirile acordate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta
lege, vor urma procedura şi se vor supune dispoziţiilor privind acordarea
despăgubirilor din Titlul VII.
Art. VI. – 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, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi
completările ulterioare, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
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TITLUL VII
Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor
preluate în mod abuziv
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează sursele de finanţare, cuantumul şi
procedura de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi
restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 –
22 decembrie 1989, republicată, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor
religioase din România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut
comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare.
(2) Dispoziţiile prezentului titlu sunt aplicabile şi despăgubirilor propuse
prin decizia motivată a conducătorului instituţiei publice implicate în privatizare
sau, după caz, prin ordinul ministrului finanţelor publice, în temeiul art. 32
alin. (3) din Legea nr. 10/2001.
(3) Despăgubirile acordate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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 şi ale
Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, vor urma procedura
şi se vor supune dispoziţiilor privind acordarea despăgubirilor din această lege.
Art. 2. – Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordării de
despăgubiri în conformitate cu prevederile prezentei legi se înfiinţează
organismul de plasament colectiv în valori mobiliare
denumit Fondul
„Proprietatea”, conform prevederilor Capitolului II.
Art. 3. – În înţelesul prezentului titlu, expresiile şi termenii de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a) titluri de despăgubire sunt certificate emise de Cancelaria Primului
Ministru, prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în numele şi pe
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seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor
asupra statului român, corespunzător despăgubirilor acordate potrivit prezentei
legi şi care urmează a fi exersate prin conversia în acţiuni emise de Fondul
„Proprietatea”; „titlurile de despăgubire” nu pot fi vândute sau cumpărate înainte
de conversia lor în acţiuni emise de Fondul „Proprietatea”;
b) Fondul „Proprietatea” este acea entitate destinată realizării plăţii prin
echivalent a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv de statul
român în perioada de referinţă a actelor normative prevăzute la art.1 alin. (1) şi a
celor aferente pretenţiilor rezultate din aplicarea art. 32 din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată;
c) entitatea învestită cu soluţionarea notificării este, după caz, unitatea
deţinătoare sau persoana juridică abilitată de lege să soluţioneze o notificare cu
privire la un bun care nu se află în patrimoniul său (Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Finanţelor Publice, alte autorităţi
publice centrale sau locale implicate);
d) evaluator este persoana fizică sau juridică cu experienţă semnificativă în
domeniu, competentă în evaluare pe piaţa proprietăţilor imobiliare, care cunoaşte,
înţelege şi poate pune în aplicare în mod corect acele metode şi tehnici
recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări credibile în
conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, şi care este membru al
unei asociaţii naţionale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate
publică având calitatea de evaluator independent;
e) Standardele Internaţionale de Evaluare sunt standardele editate de
Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC – International
Valuation Standards Committee);
f) oferta de capital disponibil este oferta de privatizare prin restituire
lansată şi derulată, în total sau în parte, până la data prezentei legi, de oricare
dintre entităţile implicate în procesul de privatizare şi destinată exclusiv
persoanelor îndreptăţite, să beneficieze de măsura reparării prejudiciului creat
prin acţiuni sau titluri de valoare nominală, acordată în temeiul Legii nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată;
g) titlu de valoare nominală nevalorificat este orice titlu de valoare
nominală emis de Ministerul Finanţelor Publice până la data prezentei legi,
neutilizat de către deţinător sau dobânditorul subsecvent înregistrat al acestora în
cadrul procesului de privatizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, şi care se converteşte de drept în
titluri de despăgubire la data depunerii sale la Comisia Centrală pentru Stabilirea
Despăgubirilor, după procedura prevăzută în prezenta lege; la data intrării în
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vigoare a prezentei legi încetează puterea circulatorie a titlurilor de valoare
nominală nevalorificate.
Art. 4. – Principiile de acordare a titlurilor de participare la fond sunt
următoarele:
a) acordarea unor despăgubiri juste şi echitabile în raport cu practica
jurisdicţională internă şi internaţională având ca obiect cauze prin care s-au
stabilit despăgubiri pentru imobile preluate în mod abuziv de statul român;
b) neplafonarea prin lege a despăgubirilor acordate conform prevederilor
prezentei legi.
Art. 5. – (1) Titlurile de despăgubire au următorul regim juridic şi
caracteristici:
a) drepturile stabilite prin titlurile de despăgubire se pot transmite numai
prin succesiune, potrivit prevederilor legii civile române;
b) prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, veniturile aferente titlurilor de plată
obţinute de persoanele îndreptăţite potrivit legii, titularii iniţiali aflaţi în evidenţa
Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, sau moştenitorii legali ai
acestora, nu sunt venituri impozabile;
c) au o durată limitată de existenţă şi circulaţie, respectiv până la conversia
în acţiuni emise de Fondul „Proprietatea”;
d) vor fi emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despăgubirilor.
(2) În termen de cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
titlurile de valoare nominală nevalorificate vor fi imobilizate de Comisia Centrală
pentru Stabilirea Despăgubirilor, şi convertite în titluri de despăgubire.
Capitolul II
Fondul „Proprietatea”
Art. 6. – (1) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
legi se va constitui, prin Hotărârea Guvernului României, Fondul „Proprietatea”,
organism de plasament colectiv în valori mobiliare, înfiinţat sub forma unei
societăţi de investiţii financiare, care va funcţiona în conformitate cu prevederile
prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Legii
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.
(2) Hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului „Proprietatea” va
conţine în mod explicit cadrul juridic aplicabil funcţionării respectivei societăţi
comerciale, precum şi actul constitutiv al acesteia.
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Art. 7. – Fondul „Proprietatea” va funcţiona sub forma unei societăţi de
investiţii, deţinută iniţial în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic,
până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoanele fizice
despăgubite potrivit prezentei legi sau/şi deţinătoare de titluri de despăgubire,
după caz.
Art. 8. – Până la finalizarea procedurilor de despăgubire, Ministerul
Finanţelor Publice va reprezenta statul român ca acţionar al Fondului
„Proprietatea” şi va exercita toate drepturile care decurg din această calitate.
Art. 9. – (1) La constituire, capitalul social iniţial al Fondului „Proprietatea”
va fi format din următoarele active:
a) acţiunile deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la
societăţi comerciale, conform anexei;
b) acţiunile deţinute de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie la diverse societăţi comerciale, conform anexei;
c) acţiunile deţinute de Ministerul Finanţelor Publice la diverse societăţi
comerciale, conform anexei;
d) acţiunile deţinute de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului la diverse societăţi comerciale, conform anexei;
e) acţiunile deţinute de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
la diverse societăţi comerciale, conform anexei;
f) alte tipuri de active stabilite prin Hotărârea de Guvern de înfiinţare a
Fondului.
(2) La Fondul „Proprietatea” se vor vira, pe măsura încasării:
a) Sumele rezultate din recuperarea creanţelor României provenite din
activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată
înainte de 31 Decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr.29/1994 privind
autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanţelor
României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică
internaţională, derulată la 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, după
deducerea cheltuielilor cuvenite agenţilor economici exportatori, stabilite pe baza
cursului de 15 lei pentru un dolar SUA, ale căror credite nu au fost preluate la
datoria publică în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligaţiilor
statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de către stat şi
băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii
economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante;
b) Sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile
comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare
corespunzătoare, reglementate conform Ordonanţei Guvernului nr.59/1994
privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin
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cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor
comerciale şi de plăţi guvernamentale, republicată;
c) Sumele rezultate din vânzarea către investitorul strategic a 4% din
acţiunile S.C. B.C.R. S.A.;
d) Sumele rezultate din tranzacţionarea prin bursele din România sau
străinătate a primelor 3% din acţiunile S.C. RomTelecom S.A.
Art. 10. – Capitalul social al Fondului „Proprietatea” va fi dimensionat, la
constituire şi pe parcursul existenţei acestuia, dacă va fi cazul, corespunzător
valorii estimate a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în
natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,
republicată, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din
România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 501/2002, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut
comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare, a Legii
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11. – Până
la constituirea Fondului „Proprietatea”, entităţile
menţionate la art. 9 au obligaţia de a iniţia procedurile legale necesare pentru
iniţierea, derularea şi încheierea de oferte publice secundare de vânzare pentru
pachete de acţiuni de minim 5%, emise de societăţile comerciale, prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezentul titlu şi care nu fac obiectul unei
strategii de privatizare către un investitor strategic, aprobată de Guvernul
României, precum şi pentru admiterea acestora la tranzacţionare pe piaţa operată
de Bursa de Valori Bucureşti.
Art. 12. – (1) Până la desemnarea unei societăţi de administrare, Fondul
„Proprietatea” va fi administrat de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit
hotărârii de Guvern de înfiinţare a fondului.
(2) Pentru desemnarea societăţii de administrare a fondului, Ministerul
Finanţelor Publice va organiza, în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, o licitaţie internaţională. Caietul de sarcini al achiziţiei va fi
aprobat prin hotărâre de guvern.
(3) Capitalul social iniţial al Fondului „Proprietatea”, va fi împărţit în
acţiuni, care vor fi transmise cu titlu gratuit către titularii titlurilor de despăgubire
sau după caz, dobânditorilor ulteriori ai acestora, precum şi către persoanele
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despăgubite prin decizii emise ulterior înfiinţării fondului. Acţiunile vor fi
distribuite prin conversia titlurilor de despăgubire, respectiv prin compensarea
valorii despăgubirii, după un algoritm de calcul stabilit prin ordin al Comisiei
Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.
(4) În termen de 30 de zile de la constituire, Fondul „Proprietatea” va iniţia
procedura legală necesară pentru admiterea acţiunilor acestuia la tranzacţionare
pe piaţa operată de Bursa de Valori Bucureşti, astfel încât dobânditorii acestora
să poată dispune de acţiuni, prin vânzare, în orice moment, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, a legislaţiei aplicabile
pieţei de capital şi a reglementarilor emise sau aprobate de către Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare.
Capitolul III
Măsuri instituţionale
Art. 13. – (1) Pentru analizarea şi stabilirea cuantumului final al
despăgubirilor care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi, se constituie în
subordinea Cancelariei Primului Ministru, Comisia Centrală pentru Stabilirea
Despăgubirilor, denumită în continuare Comisia Centrală, care are, în principal,
următoarele atribuţii:
a) dispune emiterea deciziilor referitoare la acordarea de titluri de
despăgubire;
b) ia alte măsuri legale, necesare aplicării prezentei legi.
(2) Comisia Centrală este formată din 7 membri şi are următoarea
componenţă:
a) preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;
b) doi reprezentanţi ai Cancelariei Primului-Ministru;
c) doi reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului;
d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Justiţiei.
(3) Componenţa nominală a Comisiei Centrale se stabileşte prin decizie a
primului-ministru, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi.
(4) Lucrările Comisiei Centrale sunt conduse de preşedintele Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
(5) Secretariatul Comisiei Centrale se asigură de către Autoritatea Naţională
pentru Restituirea Proprietăţilor, din subordinea Cancelariei Primului Ministru.
(6) Comisia Centrală are la dispoziţia sa o listă de evaluatori autorizaţi.
Condiţiile de înscriere în listă se stabilesc de către Comisia Centrală prin decizie,
şi vor fi afişate pe site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor.
57

(7) Comisia Centrală, va desemna în mod aleatoriu evaluatorul care va
efectua raportul de evaluare.
Art. 14. – (1) Comisia Centrală funcţionează pe baza prevederilor prezentei
legi şi a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. Regulamentul
Comisiei Centrale se aprobă prin decizie a primului-ministru, în termen de 30 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Centrală emite decizii sub
semnătura preşedintelui acesteia. Comisia Centrală va lucra în şedinţă în prezenţa
a minim 5 membri şi va decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi.
(3) Comisia Centrală funcţionează până la emiterea tuturor titlurilor de plată
a despăgubirilor.
Capitolul IV
Măsuri anticorupţie
Art. 15. – În scopul evitării unor posibile fraude sau tentative de corupere a
personalului implicat în aplicarea prezentei legi se stabilesc următoarele măsuri:
a) mandatul membrilor Comisiei Centrale va fi de 4 ani cu posibilitatea
înlocuirii a cel puţin 4 dintre membrii desemnaţi o dată la 2 ani;
b) mandatul preşedintelui este de 4 ani cu posibilitatea reînnoirii
mandatului;
c) înlocuirea membrilor Comisiei Centrale şi, după caz, a preşedintelui
acesteia se face prin decizie a Primului Ministru, după prezentarea şi aprobarea
rapoartelor individuale cu privire la îndeplinirea atribuţiilor acestora;
d) membrii Comisiei Centrale beneficiază de indemnizaţie de şedinţă
reprezentând 50% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizaţia
lunară; într-o lună se poate acorda o singură indemnizaţie, indiferent de numărul
şedinţelor de lucru;
e) salariaţii care desfăşoară lucrările de secretariat vor beneficia de spor
de dificultate care poate fi de până la 50% din salariul de încadrare; stabilirea
acestui spor se face individual de Comisia Centrală la propunerea preşedintelui;
f) limitele minime şi maxime ale pedepselor aplicabile infracţiunilor
săvârşite în legătură cu activităţile prevăzute de prezenta lege, se majorează cu
jumătate.
Capitolul V
Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor
Art. 16. – (1) Deciziile/dispoziţiile emise de entităţile învestite cu
soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinele
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conducătorilor administraţiei publice centrale învestite cu soluţionarea
notificărilor şi în care s-au consemnat sume care urmează a se acorda ca
despăgubire, însoţite, după caz, de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al
restituirii şi întreaga documentaţie aferentă acestora, inclusiv orice înscrisuri care
descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana îndreptăţită şi/sau
regăsite în arhivele proprii, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire
Secretariatului Comisiei Centrale, pe judeţe, conform eşalonării stabilite de
aceasta, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi.
(2) Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945
– 22 decembrie 1989, republicată care nu au fost soluţionate în sensul arătat la
alin. (1) până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se predau pe bază de
proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, însoţite de
deciziile/dispoziţiile emise de entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor, a
cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinelor conducătorilor administraţiei
publice centrale conţinând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor,
după caz, de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii şi de întreaga
documentaţie aferentă acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele
construcţii demolate depuse de persoana îndreptăţită şi/sau regăsite în arhivele
proprii, în termen de 10 zile de la data adoptării deciziilor/dispoziţiilor sau, după
caz, a ordinelor.
(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi,
Biroul Central constituit prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1329/2003
va proceda la predarea, pe bază de proces-verbal de predare-primire, către
Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentaţiilor depuse de către titularii
deciziilor/dispoziţiilor motivate prin care s-a stabilit ca măsură reparatorie
acordarea de titluri de valoare nominală şi care nu au fost soluţionate până la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
(4) Pe baza situaţiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de
despăgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedează la analizarea dosarelor
prevăzute la alin. (1) şi (2) în privinţa verificării legalităţii respingerii cererii de
restituire în natură.
(5) Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor
prevăzute la alin. (1) şi (2), în care, în mod întemeiat cererea de restituire în
natură a fost respinsă, după care acestea vor fi transmise, evaluatorului sau
societăţii de evaluatori desemnate, în vederea întocmirii raportului de evaluare.
(6) După primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori
desemnată va efectua procedura de specialitate, şi va întocmi raportul de evaluare
pe care îl va transmite Comisie Centrale. Acest raport va conţine cuantumul
despăgubirilor în limita cărora vor fi acordate titlurile de despăgubire.
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(7) În baza raportului de evaluare Comisia Centrală va proceda fie la
emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului
spre reevaluare.
(8) Dispoziţiile alin. (1) – (2) şi (7) se aplică în mod corespunzător şi
deciziilor/ordinelor emise în temeiul art. 6 alin. (4) şi art. 32 din Legea
nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, în care s-au
consemnat/propus sume care urmează a se acorda ca despăgubire.
(9) În cazul prevăzut la alin. (8) titlul de despăgubire se va emite de Comisia
Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurenţa sumei reprezentând
cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse.
Art. 17. – Deciziile prin care se dispune emiterea titlurilor de despăgubire
pot fi individuale, caz în care se referă la o singură persoană despăgubită, sau
cumulate, pe şedinţă de lucru, caz în care se referă la mai multe persoane
despăgubite, pe bază de listă alfabetică a titularilor de drept.
Art. 18. – După constituirea Fondului „Proprietatea”, deciziile individuale
sau colective se vor transmite prin grija Secretariatului Comisiei Centrale, în
termen de 10 zile de la emitere, la societatea de administrare a Fondului
„Proprietatea” şi la entitatea de depozitare şi înregistrare a acţiunilor Fondului.
Capitolul VI
Căi de atac în justiţie
Art. 19. – Deciziile adoptate de către Comisia Centrală pot fi atacate cu
contestaţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, în
contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrală pentru Stabilirea
Despăgubirilor. Contestaţia suspendă exerciţiul dreptului de dispoziţie asupra
titlului de despăgubire al titularului. Despre contestaţii se va face menţiune în
evidenţele ţinute de entitatea care îndeplineşte funcţii de registru şi depozitare
pentru Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor.
Art. 20. – (1) Competenţa de soluţionare revine Secţiei de Contencios
Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel în a cărei rază teritorială domiciliază
reclamantul. Dacă reclamantul domiciliază în străinătate, cererea se adresează
instanţei reşedinţei sale din ţară sau, după caz, la instanţa domiciliului
reprezentantului acestuia din România, iar dacă nu are nici reşedinţă în România
şi nici reprezentant cu domiciliul în România, cererea se adresează Secţiei de
Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel Bucureşti.
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(2) Hotărârea pronunţată de prima instanţă poate fi atacată cu recurs.
Recursul suspendă executarea.
Capitolul VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 21. – (1) Dacă, pe baza constatărilor Secretariatului Comisiei Centrale,
aceasta stabileşte că imobilul pentru care s-a stabilit plata de despăgubiri este
restituibil în natură, prin decizie motivată va proceda la restituirea acestuia.
(2) Decizia de restituire în natură astfel emisă urmează regimul juridic
prevăzut de art. 23 alin. (4) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,
republicată.
Art. 22. – (1) În cazul în care statul şi persoanele îndreptăţite au obligaţii
reciproce de plată şi, respectiv, restituire, a unor despăgubiri rezultate din
aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor
imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările
ulterioare, ori a altor acte normative anterioare prin care s-au acordat despăgubiri
şi, respectiv, a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, la
cererea persoanei îndreptăţite, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea
Despăgubirilor se va dispune compensarea acestora.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), cele două obligaţii reciproce de plată se vor
compensa până la concurenţa celei mai mici dintre ele.
(3) Pentru a dispune măsura compensării, vor fi avute în vedere, referatul
aprobat de conducătorul entităţii învestite cu soluţionarea notificării, prin care se
constată ca posibilă restituirea în natură a imobilului şi decizia/dispoziţia emisă
de entitatea învestită cu soluţionarea notificării, a cererii de retrocedare sau, după
caz, ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale sau locale
învestite cu soluţionarea notificărilor, prin care s-au acordat sau, după caz, propus
despăgubiri.
(4) Asupra măsurii compensării, Comisia Centrală pentru Stabilirea
Despăgubirilor va decide numai după ce a fost urmată procedura prevăzută la art.
16 alin. (3) – (6), pe baza raportului întocmit de evaluatorul sau societatea de
evaluatori desemnată care va conţine cuantumul despăgubirilor în limita cărora vor
fi acordate titlurile de plată. Suma reprezentând despăgubirea încasată va fi
actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei în vigoare, sau
după caz, prin aplicarea indicelui de inflaţie, pentru situaţiile generate de aplicarea
Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare.
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(5) În situaţia de la alin. (4), titlul de despăgubire se va emite de Comisia
Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurenţa sumei reprezentând
cuantumul despăgubirilor, după deducerea sumei reprezentând despăgubirea
încasată, actualizată, stabilite potrivit alin. (4).
(6) Dispoziţiile alin. (1) – (3) şi alin. (5), se aplică în mod corespunzător şi
în cazul în care se invocă o creanţă constatată printr-o decizie/ordin emise în
temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
republicată, în care s-au consemnat/propus sume care urmează a se acorda ca
despăgubire.
(7) În cazul prevăzut la alin. (6) titlul de despăgubire se va emite de
Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurenţa sumei
reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse, după deducerea
sumei reprezentând despăgubirea încasată, actualizată potrivit alin. (4).
(8) În cazul în care suma reprezentând despăgubirea încasată, actualizată,
este mai mare decât despăgubirea stabilită potrivit alin. (4) sau, după caz, cea
consemnată/propusă în decizia/ordinul emise în temeiul art. 32 din Legea nr.
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, după dispunerea
compensării, se va înştiinţa entitatea învestită cu soluţionarea notificării având ca
obiect restituirea în natură a imobilului, despre suma rămasă de restituit de către
persoana îndreptăţită.
Art. 23. – (1) În cazul în care, în decizia/dispoziţia sau ordinul
conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale ori după caz propunerea
motivată a entităţii învestite cu soluţionarea notificării, de acordare a măsurilor
reparatorii prin echivalent, sunt individualizate mai multe persoane şi cotele
aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despăgubire se acordă
individual potrivit cotei corespunzătoare.
(2) În cazul în care, în decizia/dispoziţia sau ordinul conducătorului
autorităţii administraţiei publice centrale ori, după caz, propunerea motivată a
entităţii învestite cu soluţionarea notificării de acordare a măsurilor reparatorii,
sunt individualizate mai multe persoane fără a se fi stabilit cotele aferente
drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despăgubire se acordă pe numele
tuturor beneficiarilor.
(3) În cazul în care persoanele individualizate în decizia/dispoziţia sau
ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale ori, după caz,
propunerea motivată a entităţii învestite cu soluţionarea notificării de acordare a
măsurilor reparatorii prezintă un act autentic de partaj voluntar sau, după caz, o
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care s-au stabilit cotele
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cuvenite fiecăruia, titlul de
convenite ori stabilite.

despăgubire se acordă individual, potrivit cotei

Art. 24. – (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, procesele-verbale încheiate de prefecturi prin care s-au consemnat
sume care urmează a se acorda ca despăgubire vor fi reanalizate şi, în situaţia în
care potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată,
restituirea în natură nu este posibilă dar se constată că notificanţii sunt îndreptăţiţi
la acordarea de despăgubiri, dosarul întocmit va fi înaintat Secretariatului
Comisiei Centrale, însoţit de situaţia juridică actuală a imobilului şi de ordinul
conţinând propunerea motivată a prefectului de acordare a despăgubirilor.
(2) Prevederile art. 16 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
Art. 25. – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, notificările înregistrate la prefecturi şi pentru care nu au fost
încheiate procese-verbale se vor înainta entităţilor învestite potrivit Legii
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată cu soluţionarea
acestora.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţiile în
care, în urma reanalizării proceselor-verbale încheiate de prefecturi prin care sunt
consemnate sume care urmează a se acorda ca despăgubire se constată că potrivit
Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, restituirea în natură este posibilă, ori notificanţii nu sunt
îndreptăţiţi la acordarea de despăgubiri.
Art. 26. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice ofertă de
capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945
– 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră
închisă.
(2) După închiderea ofertei, entitatea implicată în privatizare, emitentă a
ofertei prevăzute la alin. (1), va proceda la atribuirea/alocarea acţiunilor, după
care va elibera titularului deciziei de restituire prin acordarea de acţiuni ori al
titlurilor de valoare nominală subscrise, o adeverinţă/un certificat de acţionar
care va indica titularul acestora, numărul acţiunilor şi datele de identificare a
societăţii comerciale.
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(3) În termen de 10 zile de la data atribuirii/alocării acţiunilor, entitatea
implicată în privatizare, emitentă a ofertei prevăzute la alin. (1), va transmite
Secretariatului Comisiei Centrale lista beneficiarilor măsurilor prevăzute la alin.
(2), a titlurilor de valoare nominală, a deciziilor/dispoziţiilor ori, după caz, a
ordinelor în baza cărora au fost acordate/alocate acţiunile, fiind menţionat distinct
şi emitentul acestora.
(4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător
pentru orice altă ofertă de capital disponibil, închisă înainte de intrarea în vigoare
a prezentei legi. În acest caz, termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 27. – (1) Nu fac obiectul prezentei legi acţiunile acordate/alocate în
cadrul unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr.
498/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia în care, în urma ofertei de capital disponibil, au fost
alocate/atribuite acţiuni într-un cuantum inferior celor prevăzute în
deciziile/dispoziţiile emise de entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor, a
cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinele conducătorilor administraţiei
publice centrale învestite cu soluţionarea notificărilor, Comisia Centrală pentru
Stabilirea Despăgubirilor va proceda la emiterea titlului de despăgubire, după
parcurgerea procedurii prevăzute de prezenta lege, pentru diferenţa până la
concurenţa sumelor stabilite de evaluatori sau societăţile de evaluare desemnate.
Art. 28. – (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi, Ministerul Finanţelor Publice va transmite Secretariatului Comisiei Centrale
lista tuturor titularilor titlurilor de valoare nominală, a deciziilor/dispoziţiilor ori,
după caz, a ordinelor în baza cărora au fost emise, fiind menţionat distinct şi
emitentul acestora.
(2) Dacă titlul de valoare nominală a fost emis pe numele reprezentanţilor
persoanelor îndreptăţite înscrise în decizia/dispoziţia de restituire în echivalent, se
va face această menţiune.
Art. 29. – (1) Titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanţelor
Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, până la data intrării
în vigoare a prezentei legi şi nevalorificate în cadrul unei oferte de capital
disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, se convertesc şi prin decizia Comisiei Centrale pentru
Stabilirea Despăgubirilor, în titlu de despăgubire.
(2) Titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanţelor Publice în
temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, până la data intrării în vigoare a
prezentei legi, valorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul
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Hotărârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu
fac obiectul prezentei legi.
(3) În situaţia în care titlurile de valoare nominală emise de Ministerul
Finanţelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, până la
data intrării în vigoare a prezentei legi, au fost valorificate parţial în cadrul unei
oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003,
cu modificările şi completările ulterioare, decizia Comisiei Speciale pentru
Stabilirea Despăgubirilor prin care se dispune convertirea acestora în titlu de
plată a despăgubirii se va emite numai pentru titlurile de valoare nominală
deţinute de solicitant şi nevalorificate.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (3), Comisia Specială pentru
Stabilirea Despăgubirilor va decide după primirea cererilor persoanelor
îndreptăţite, la care vor fi anexate, în original, titlurile de valoare nominală
nevalorificate.
(5) Cererile prevăzute la alin. (4) se vor depune la Secretariatul Comisiei
Speciale pentru Stabilirea Despăgubirilor, după constituirea acesteia.
Art. 30. – Actele care au stat la baza emiterii titlurilor de despăgubire au
regim de arhivare permanent şi se depun la încetarea activităţii Comisiei Centrale
pentru Stabilirea Despăgubirilor la Cancelaria Primului Ministru.
Art. 31. – În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al
României, Guvernul va emite norme metodologice de aplicarea legii, la
propunerea Cancelariei Primului-Ministru şi a Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 32. – (1) Comisia Centrală are sigiliu propriu şi îşi va desfăşura
activitatea la sediul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
(2) Fondurile necesare funcţionării Comisiei Centrale şi a secretariatului
acestuia se vor asigura prin bugetul Cancelariei Primului - Ministru.
(3) Onorariile evaluatorilor sau a societăţilor de evaluare se vor achita din
bugetul Cancelariei Primului-Ministru la cererea Secretariatului Comisiei
Centrale.
Art. 33. – La data intrării în vigoare a prezentului titlu se abrogă art. 30, şi
art. 34 – 40 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, şi art. 3 al
Titlului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 48/2004.
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Anexa
Descrierea activelor ce vor fi transferate la Fondul „Proprietatea”
1. De la Ministerul Economiei şi Comerţului şi OPSPI se vor transfera
următoarele participaţii :
1.1 - 15% din CN Transelectrica Bucureşti SA
1.2 - 15% din SNTGN Transgaz SA
1.3 - 10% din SC Petrom SA
1.4 - 15% din SNGN Romgaz SA
1.5 - 12% din SC DGN Distrigaz Sud SA
1.6 - 12% din SC DGN Distrigaz Nord SA
1.7 - 20% din SC Hidroelectrica SA
1.8 - 20% din SN Nuclearelectrica SA
1.9 - 12% din SC Electrica Moldova SA
1.10 - 12% din SC Electrica Oltenia SA
1.11- 12% din SC Electrica Dobrogea SA
1.12- 12% din SC Electrica Muntenia Nord SA
1.13- 12% din SC Electrica Muntenia Sud SA
1.14 - 12% din SC Electrica Banat SA
1.15 - 12% din SC Electrica Transilvania Nord SA
1.16 - 12% din SC Electrica Transilvania Sud SA
1.17 - 15% din SC Complexul Energetic Turceni SA
1.18 - 15% din SC Complexul Energetic Craiova SA
1.19 - 15% din SC Complexul Energetic Rovinari SA
1.20 - 10% din SC Oil Terminal SA
1.21 - 10% din SC Conpet SA
1.22 - 100% din creanţa deţinută de statul român la Krivoirog
2. De la Ministerul Finanţelor Publice se vor transfera următoarele:
2.1 - 20% din Compania Naţională Loteria Română SA
2.2 - 20% din Compania Naţională Imprimeria Naţională SA
2.3 - 9,9% din SC CEC SA
2.4 - sumele obţinute din valorificarea creanţelor externe deţinute de statul
român asupra următoarelor ţări: Sudan, Siria, Mozambic, Libia, Republica
Guineea, Republica Centrafricană, Congo, Nigeria, Somalia, Tanzania, Irak,
Republica Democrată Congo, Republica Democrată Coreeană, Cuba, Republica
Mongolia şi Sudan
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3. De la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiei se vor transfera
următoarele participaţii :
3.1 - 20% din SC Romtelecom S.A.
3.2 - 25% din Compania Naţională Poşta Română S.A.
4. De la Ministerul Transporturilor, Construcţiei şi Turismului se vor
transfera următoarele participaţii:
4.1 - 20% din Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR
Marfă” SA
4.2 - 20% din Societatea de Administrare Active Feroviare „SAAF” SA
4.3 - 20% din Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti
„Metrorex” SA
4.4 - 20% din Compania Naţională „Aeroportul Internaţional Henri Coandă”
SA
4.5 - 20% din Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Bucureşti
Băneasa - Aurel Vlaicu” SA
4.6 - 20% din Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Constanţa” SA
4.7 - 20% din Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional TimişoaraTraian Vuia” SA
4.8 - 20% din Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile”
SA Constanţa
4.9 - 20% din Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării
Maritime” SA Galaţi
4.10 - 20% din Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării
Fluviale” SA Giurgiu
5. De la Agenţia de Valorificare a Activelor Statului se vor transfera
următoarele participaţii :
5.1 - 37,808% din SC Electroconstrucţia Elco Piteşti SA
5.2 - 70% din SC Bemo Beiuş SA
5.3 - 18,249% din S.C. Diverprest Oradea S.A.
5.4 - 1,682% din SC Fabrica de Scule Râşnov SA
5.5 - 10,947% din SC Mecon Braşov SA
5.6 - 79,052% din SC Nitrosere Făgăraş SA
5.7 - 79,052% din SC Pensiunea Păstrăvărie Floarea Reginei (Edelweiss
Hotel) SA
5.8 - 70% din SC Carom Asigurări Bucureşti SA
5.9 - 17,365% din SC Centrofarm Bucureşti SA
5.10 - 12,124% din SC FECNE Bucureşti SA
5.11 - 9,769% din SC Gerovital Cosmetics Bucureşti SA
5.12 - 6,519% din SC Laromet Bucureşti SA
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5.13 - 68,322% din SC Prestări Servicii Bucureşti SA
5.14 - 78,972% din SC Primcom Bucureşti SA
5.15 - 70% din SC Procas Bucureşti SA
5.16 - 15,172% din SC Romatel Bucureşti SA
5.17 - 35,449% din SC Romconsuc Bucureşti SA
5.18 - 100% din SC Societatea de Strategie pentru Piaţa de Gros SA
5.19 - 20% din Societatea Naţională de Petrol şi Gaze Petrogaz
Bucureşti SA
5.20 - 42,795% din SC Telerom Proiect Bucureşti SA
5.21 - 30,652% din SC Tricodava Bucureşti SA
5.22 - 20% din SC World Trade Center CCIB Bucureşti SA
5.23 - 33,000% din S.C. Bat Service Buzău S.A.
5.24 - 48,035% din S.C. Cerealcom Buzău S.A
5.25 - 5,354% din S.C. Comcereal Fundulea S.A.
5.26 - 45,374% din S.C. Autopilotaj (şcoala de şoferi amatori) Reşiţa S.A.
5.27 - 5,963% din S.C. Bega Minerale Industriale (expl. min. Aghireş)
Aghireşu S.A.
5.28 - 11,364% din S.C. Comcereal Cluj –Napoca S.A
5.29 - 4,330% din S.C. Electroconstrcţia Elco Cluj-Napoca S.A.
5.30 - 39,999% din SC Turdapan Turda SA
5.31 - 8,194% din S.C. Big Trade Constanţa S.A.
5.32 - 54,545% din S.C. Conex Cordial Constanta S.A.
5.33 - 6,632% din S.C. Coral Mod Mangalia S.A.
5.34 - 7,108% din S.C. Restaurant Cherhana Constanţa S.A.
5.35 - 2,684% din SC Şantierul Naval Constanţa SA
5.36 - 46,914% din SC Vitacom Sf. Gheorghe SA
5.37 - 4,755% din SC Mechel Târgovişte SA
5.38 - 21,599% din S.C. Mechim Titu S.A.
5.39 - 6,144% din SC Oţelinox Târgovişte SA
5.40 - 67,700% din S.C. Multiprestservice Craiova S.A.
5.41 - 7,378% din S.C. Retizoh Craiova S.A.
5.42 - 5,560% din S.C. Semrom Oltenia Craiova S.A.
5.43 - 37,675% din SC Alcom Galaţi SA
5.44 - 5,144% din S.C. Cerealcom Giurgiu Giurgiu S.A.
5.45 - 10,031% din S.C. Comcereal Miercurea Ciuc S.A.
5.46 - 6,153% din S.C. Comixt Miercurea Ciuc S.A.
5.47 - 59,998% din S.C. Astoria Deva S.A.
5.48 - 95,148% din S.C. Comtom Tomeşti S.A.
5.49 - 13,821% din S.C. Familial Restaurant Iaşi S.A.
5.50 - 21,568% din S.C. Fortus Iaşi S.A.
5.51 - 30,429% din SC Frigocarne Iaşi SA
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5.52 - 9,850% din SC Danubiana Popeşti Leordeni SA
5.53 - 3% din SC Petrom Aviation Bucureşti SA
5.54 - 12,324% din SC Studiourile Media Pro Buftea SA
5.55 - 37,389% din SC A Con Baia Mare SA
5.56 - 39,599% din SC Comar Baia Mare SA
5.57 - 9,638% din S.C. Marlin Ulmeni S.A.
5.58 - 40,617% din SC Forsev Drobeta Turnu-Severin SA
5.59 - 10,076% din S.C. Mecanoenergetica Gura –Văii Drobeta Turnu
Severin S.A.
5.60 - 38,869% din SC Severnav Drobeta Turnu-Severin SA
5.61 - 7,691% din SC Azomures Târgu Mureş SA
5.62 - 7,967% din SC Carbid-fox Târnăveni SA
5.63 - 69,949% din S.C. Comsig Sighişoara S.A.
5.64 - 8,744% din S.C. Grand Târgu Mureş S.A.
5.65 - 17,489% din S.C. Salubriserv Târgu Mureş S.A.
5.66 - 7,176% din S.C. Zamur Târgu Mureş S.A.
5.67 - 15,996% din SC Commetex Piatra Neamţ SA
5.68 - 18,171% din SC Alro Slatina SA
5.69 - 7,559% din S.C. Chimtex Balş S.A.
5.70 - 1,690% din S.C. Ciocîrlia Ploieşti S.A.
5.71 - 15,429% din SC Palace Sinaia SA
5.72 - 2,586% din SC Petrotel Lukoil Ploieşti SA
5.73 - 5,106% din SC Elcond Zalău SA
5.74 - 20,029% din S.C. Antrepriza Construcţii Barbu Satu Mare S.A.
5.75 - 22,521% din S.C. Bentoflux Satu Mare S.A
5.76 - 42,611% din SC Mioriţa Satu Mare SA
5.77 - 6,814% din S.C. Resib Sibiu S.A.
5.78 - 39,999% din SC Transilvania – Com SA
5.79 - 7,622% din SC Cetatea Suceava SA
5.80 - 71,896% din SC Alcom Timişoara SA
5.81 - 2,804% din SC Bega Pam Timişoara SA
5.82 - 15,620% din SC Remat Timiş Timişoara SA
5.83 - 5,131% din SC Piese-auto Tulcea SA
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TITLUL VIII
Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 67, se introduce articolul 671 cu următorul cuprins:
„Art. 671. – Impozitul pe venituri din investiţii nu se aplică pentru prima
tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul “Proprietatea”, realizate de către
persoanele fizice sau juridice cărora le-au fost emise aceste acţiuni în condiţiile
legii privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor
preluate în mod abuziv sau, după caz, moştenitorii legali sau testamentari ai
acestora.”
2. La articolul 250 alineatul (1), după punctul 11 se introduc trei puncte
noi, punctele 12, 13 şi 14, cu următorul cuprins:
„12. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 –
22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
13. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
14. clădirile restituite potrivit art. 6 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut
comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.”
3. La articolul 250, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (1) pct. 12-14 se aplică pe durata
pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.”
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4. La articolul 257, după litera n) se introduc trei noi litere, literele o),
p) şi r), cu următorul cuprins:
„o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001
pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes
public;
p) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin.(6) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este
obligat să menţină afectaţiunea de interes public;
r) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin.(5) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat
să menţină afectaţiunea de interes public.”
5. La articolul 258, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul
cuprins :
„(6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se
stabileşte prin înmulţirea numărului de hectare ale terenului cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
Nr. Categoria de
crt. folosinţă
1
2
3
4

5
6

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Plantaţie de
vie tânără şi
plantaţie în
regenerare
până la
intrarea pe
rod
Livadă
Livadă
tânără şi
livadă în
regenerare
până la
intrarea pe
rod

CLASA DE CALITATE (lei*/ha)
I
36
20

II
34
18

III
32
16

IV
30
14

V
20
12

40

x

40

x
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6

Pădure sau
alt teren cu
vegetaţie
forestieră
7 Păduri în
vârstă de
până la 20 de
ani şi păduri
cu rol de
protecţie
7 Teren
pe
care se află
amenajări
piscicole
8 Teren cu
construcţii
9 Drumuri şi
căi ferate
10 Teren
neproductiv

9

x

24

22
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*RON"
6. La articolul 258, după alineatul (6) se introduc două alineate noi,
alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
„(7) Înregistrarea în registrul agricol a terenurilor, a proprietarilor acestora,
precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se fac numai pe bază de documente,
potrivit normele metodologice prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii.
(8) Înscrierea datelor în registrul agricol privind schimbarea categoriei de
folosinţă a terenurilor, precum şi a titularului dreptului de proprietate asupra
terenurilor, pe baza declaraţiei făcută sub semnătura proprie a capului de
gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, se poate
face numai dacă se prezintă şi lucrarea tehnică de cadastru înregistrată la oficiul
de cadastru şi publicitate imobiliară ori act încheiat în formă autentică.”
7. La articolul 295, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 295. – (1) Impozitele şi taxele locale precum şi amenzile şi penalităţile
aferente acestora, constituie venituri la bugetele locale ale autorităţilor
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administrativ-teritoriale, cu excepţia veniturilor realizate în condiţiile art. 258
alin.(6) care constituie venit la bugetul de stat.”
Art. II. – Modificările prevăzute la art. I pct. 5-7 din prezentul titlu intră în
vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
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TITLUL IX
Modificarea Codului Penal
Articol unic. – Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 44, alineatul 21 va avea următorul cuprins:
„Se prezumă că este în legitimă apărare, şi acela care săvârşeşte fapta pentru
a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violenţă, viclenie, efracţie
sau prin alte asemenea mijloace, într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc
împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare.”
2. La articolul 220, alineatele 1, 2, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
„Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în
posesia altuia, fără consimţământul acestuia sau fără aprobare prealabilă primită
în condiţiile legii, ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat se pedepseşte cu
închisoare de la 1 la 5 ani.
Dacă fapta prevăzută în alin. 1 se săvârşeşte prin violenţă sau ameninţare ori
prin desfiinţarea semnelor de hotar, a reperelor de marcare, pedeapsa este
închisoarea de la 2 la 7 ani.
Dacă fapta prevăzută în alin. 2 se săvârşeşte de două sau mai multe persoane
împreună, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani.
Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.”
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TITLUL X
Circulaţia juridică a terenurilor
Art. 1. – Terenurile proprietate privată, indiferent de destinaţia şi titularul
lor, sunt şi rămân în circuitul civil. Ele pot fi înstrăinate şi dobândite liber prin
oricare din modurile prevăzute de lege, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
Art. 2. – (1) Terenurile cu sau fără construcţii, situate în intravilan şi
extravilan, indiferent de destinaţia sau de întinderea lor, pot fi înstrăinate şi
dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică, sub sancţiunea
nulităţii absolute.
(2) În cazul în care prin acte juridice între vii se constituie un drept real
asupra unui teren cu sau fără construcţie, indiferent de destinaţia sau întinderea
acestora, dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
Art. 3. – Cetăţenii străini şi apatrizii precum şi persoanele juridice străine
pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România în condiţiile
prevăzute de legea specială.
Art. 4. – Cu excepţia litigiilor privind reconstituirea dreptului de proprietate
privată şi legalitatea titlului de proprietate, conform legilor fondului funciar,
existenţa unui litigiu privitor la un teren cu sau fără construcţii nu împiedică
înstrăinarea acestuia şi nici constituirea altor drepturi reale sau de creanţă, după
caz.
Art. 5. – (1) Înstrăinările realizate sub orice formă, în temeiul prezentei legi,
nu validează titlurile de proprietate ale înstrăinătorilor şi dobânditorilor, dacă
acestea erau lovite de nulitate, ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale în
vigoare la data încheierii lor.
(2) În situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren,
cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea
care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate
pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.
Art. 6. – Înstrăinările efectuate în scopul comasării parcelelor şi loturilor de
teren, prin constituirea unor corpuri de proprietate mai mari care să cuprindă
suprafeţe continue, indiferent de destinaţia lor, precum şi înstrăinările efectuate
de către persoanele îndreptăţite să obţină renta viageră agricolă, pot fi efectuate şi
pe baza schiţelor care au stat la baza titlurilor de proprietate emise cu ocazia
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aplicării legilor fondului funciar şi sunt scutite de taxa de timbru şi de timbrul
judiciar.
Art. 7. – Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile dreptului
comun.
Art. 8. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 9 din
Legea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.
54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.102 din 4 martie 1998, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie
2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.66/2002, precum şi
orice alte dispoziţii contrare.
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TITLUL XI
Renta viageră agricolă
Capitolul I
Definiţie şi caracteristici
Art. 1. – Prezenta lege instituie renta viageră agricolă în scopul concentrării
suprafeţelor agricole în exploataţii eficiente impuse de necesitatea modernizării
agriculturii României şi compatibilizării acesteia cu agricultura din ţările membre
ale Uniunii Europene.
Art. 2. – Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului
agricol care înstrăinează sau arendează terenurile aflate în proprietatea sa, având
siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat.
Art. 3. – Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a
100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol înstrăinat şi echivalentul în lei a
50 euro/an pentru fiecare hectar arendat.
Art. 4. – Plata în lei se face prin raportarea la media cursului calculat de
BNR din primul trimestru al anului în care plata trebuie efectuată.
Art. 5. – Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha suma plătită va fi proporţională
cu suprafaţa înstrăinată sau arendată.
Art. 6. – Renta viageră agricolă se plăteşte într-o singură rată anuală în
primul trimestru al anului următor celui pentru care aceasta este datorată.
Art. 7. – Renta viageră agricolă este personală, netransmisibilă şi încetează
la data decesului rentierului agricol. În cazul arendării, renta viageră agricolă
încetează în termen de 30 de zile de la data încetării contractului de arendă, dacă
în acest interval rentierul agricol nu face dovada încheierii unui nou contract de
arendă.
Art. 8. – După decesul rentierului, moştenitorii vor încasa ultima rată
scadentă la data decesului, în cel mult 3 luni după deces pe baza certificatului de
moştenitor şi al carnetului de rentier agricol.
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Capitolul II
Rentierul agricol
Art. 9. – Rentierul agricol este persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani
care deţine în proprietate până la 10 hectare de teren agricol şi care înstrăinează
prin acte între vii sau arendează terenuri agricole după intrarea în vigoare a
prezentului titlu, primind de la Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă
carnetul de rentier agricol.
Art. 10. – Pentru a deveni rentier pot fi înstrăinate sau arendate numai
terenurile care după anul 1990 nu au făcut obiectul altei înstrăinări prin acte între
vii.
Art. 11. – Dovada înstrăinării se face prin actul de înstrăinare, încheiat în
formă autentică, iar dovada arendării se face prin contractul de arendă întocmit cu
respectarea Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 12. – Proprietarii căsătoriţi pot deveni rentieri agricoli şi prin
înstrăinarea şi arendarea terenurilor agricole care sunt bunuri comune dacă cel
puţin unul dintre ei are vârsta de 62 de ani. În acest caz, carnetul de rentier
agricol se eliberează pe numele soţului care întruneşte condiţiile prevăzute la
art. 9.
Art. 13. – Rentierul agricol poate rămâne proprietar pe o suprafaţă de teren
agricol de până la 0,5 hectare pentru folosinţa personală.
Capitolul III
Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă
Art. 14. – (1) Se înfiinţează Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă ca
direcţie în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului.
(2) Oficiul conduce, organizează şi coordonează activitatea de aplicare a
prevederilor din prezentul titlu.
Art. 15. – (1) În fiecare judeţ se organizează birouri ale Oficiului Naţional
de Rentă Viageră Agricolă.
(2) Birourile ţin evidenţa rentierilor agricoli din judeţul respectiv, eliberând
carnetul de rentier agricol.
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Art. 16. – Atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare ale
Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă şi ale birourilor judeţene se
stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
Art. 17. – (1) Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se
asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.
(2) Plata rentei viagere agricole se efectuează prin birourile judeţene de
rentă viageră agricolă pe baza carnetului de rentier agricol.
Art. 18. – În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului
titlu, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi
ministrului finanţelor publice se vor aproba normele metodologice de aplicare a
acestuia.

79

TITLUL XII
Modificarea şi completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare
Art. I. – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 1. – (1) Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă
tehnică, economică şi juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul ţării.”
2. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege una sau mai multe
parcele alăturate, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar.”
3. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate,
alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
„(4) Prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren cu aceeaşi categorie de
folosinţă.
(5) Sistemul de evidenţă al cadastrului general are ca finalitate înscrierea în
registrul de publicitate imobiliară.”
4. La articolul 2, litera b) se abrogă.
5. La articolul 2 alineatul (2), literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„a) identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale, a
imobilelor prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri
cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
c) identificarea şi înregistrarea tuturor proprietarilor şi a altor deţinători
legali de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară cu caracter definitiv;
d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea
corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele
abilitate.”
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6. La articolul 3, alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(2) La nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti se înfiinţează oficiile
de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, ca
unităţi cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, prin
reorganizarea actualelor oficii judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al
municipiului Bucureşti şi a birourilor de carte funciară.
(7) Directorul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile ordonatorului
principal de credite, prin emiterea de ordine cu caracter individual şi normativ.
Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,
şi reprezintă Agenţia Naţională pe plan intern şi internaţional.”
7. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, se înfiinţează birouri de
cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare birouri teritoriale, în
subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de organizare şi funcţionare, numărul
precum şi arondarea birourilor teritoriale pe unităţi administrativ-teritoriale, se
stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei
Naţionale.”
8. La articolul 5, literele a1), b), c), d), e), f), j) şi k) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„a1) controlează executarea lucrărilor de cartografie, topografie, geodezie,
fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul întregii ţări;
b) elaborează regulamente şi norme, promovează tehnici, procedee şi
metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene conform
progreselor ştiinţifice şi tehnice în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi
publicităţii imobiliare;
c) autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări de
specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe teritoriul
României, în condiţiile legii speciale care reglementează înfiinţarea uniunii
profesionale a acestora;
d) organizează şi administrează fondul naţional de geodezie şi cartografie,
precum şi baza de date a sistemului de cadastru general;
e) asigură, în condiţiile legii, executarea, completarea, modernizarea şi
menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale;
f) avizează conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor
şi al altor documente cartografice destinate uzului public;
j) participă la organizarea şi coordonarea măsurătorilor în vederea aplicării
legilor funciare;
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k) avizează tehnic expertizele efectuate de către experţii judiciari în
specialitatea topografie, geodezie şi cadastru cu privire la corectitudinea datelor
topografice utilizate, la solicitarea instanţelor de judecată. Avizele menţionate
mai sus vor fi date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun, elaborat
de Agenţia Naţională şi Ministerul Justiţiei;”
9. La articolul 5, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu
următorul cuprins:
„e1) asigură executarea şi actualizarea hărţilor oficiale;”
10. La articolul 5, după litera n) se introduce o nouă literă, litera n1),
cu următorul cuprins:
„n1) asigură formarea şi specializarea personalului de specialitate în
publicitate imobiliară prin intermediul Institutului Naţional al Registratorilor;
structura, organizarea şi modul de administrare ale institutului se stabilesc şi se
aprobă prin hotărâre de Guvern, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.”
11. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(2) Recepţia lucrărilor, executate de persoanele fizice şi juridice autorizate
în condiţiile art. 5 lit. c), se realizează de către Agenţia Naţională, sau de oficiile
teritoriale, după caz.
(3) În cadrul oficiilor teritoriale funcţionează baza de date a cadastrului.“
12. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7. – Instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi al siguranţei
naţionale pot executa, cu mijloace proprii, lucrările de cadastru, geodezie,
gravimetrie, topografie, fotogrammetrie şi cartografie necesare apărării ţării şi
păstrării ordinii publice, conform normelor tehnice ale Agenţiei Naţionale.”
13. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – Datele geodezice şi cartografice interesând apărarea ţării, ordinea
publică şi siguranţa naţională se păstrează, după caz, de către Ministerul Apărării
Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii,
Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Informaţii Externe şi persoanele
juridice din sectorul de apărare.”
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14. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins :
„(3) Tarifele şi încasările prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) nu sunt purtătoare
de T.V.A. şi se deduc din taxa notarială de timbru, fiind incluse în cazul
operaţiunilor de publicitate imobiliară în taxa notarială de timbru, pentru actele
translative ale dreptului de proprietate sau constitutive ale dezmembrămintelor
acestuia; aceste tarife nu pot depăşi 80% din valoarea taxei notariale de timbru.”
15. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) În cazul serviciilor de publicitate imobiliară pentru care nu se percepe
taxă de timbru, tarifele se vor stabili prin ordinul ministrului administraţiei şi
internelor cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.”
16. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat,
alineatul (41), cu următorul cuprins :
„(41) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliară pot fi încasate şi de
alte instituţii sau persoane, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu
Agenţia Naţională. ”
17. La articolul 9, după alineatul (12) se introduc două noi alineate,
alineatele (13) şi (14), cu următorul cuprins:
„(13) Cadastrul general se realizează pe baza planului anual propus de
Agenţia Naţională împreună cu ministerele interesate şi aprobat de Guvern;
sumele destinate introducerii lucrărilor de cadastru general reprezintă subvenţii
de la bugetul de stat prevăzute în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor
şi virate în contul Agenţiei Naţionale cu unică destinaţie.
(14) Organele şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale precum
şi alte persoane fizice şi juridice interesate, care au fonduri disponibile pentru
introducerea lucrărilor de cadastru general în afara planului anual aprobat de
Guvern, vor încheia un acord de colaborare cu Agenţia Naţională privind caietul
de sarcini, modalităţile de verificare, recepţie, şi înscriere în sistemul de
publicitate imobiliară şi folosirea acestor informaţii.”
18. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(2) În cadrul funcţiei economice a cadastrului general se evidenţiază
elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor şi
calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacţii imobiliare.
(3) Funcţia juridică a cadastrului general se realizează prin identificarea
proprietarului pe baza actului de proprietate şi prin înscrierea în cartea funciară.”
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19. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 11. – (1) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale - comună, oraş
şi municipiu - lucrările tehnice de cadastru constau în:
a) stabilirea, potrivit legii, a hotarelor unităţii administrativ-teritoriale şi a
limitelor intravilane componente;
b) identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate
sau, în lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar şi
determinarea formei şi dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul fiecărei
unităţi administrativ-teritoriale;
c) consemnarea litigiilor de hotare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
d) întocmirea documentelor tehnice cadastrale.
(2) Delimitarea şi marcarea hotarelor administrative ale unităţilor
administrativ-teritoriale prevăzute la alin.(1) precum şi limitele intravilanelor
localităţilor se face de către comisia stabilită în acest scop prin ordinul
prefectului; regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de delimitare se
aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.”
20. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 12. – (1) Documentele tehnice ale cadastrului general, care se vor
întocmi la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, sunt:
a) registrul cadastral al imobilelor;
b) indexul alfabetic al proprietarilor;
c) registrul cadastral al proprietarilor;
d) planul cadastral şi anexele la partea I a cărţii funciare.
(2) Deţinătorii de imobile sunt obligaţi să permită accesul specialiştilor
pentru executarea lucrărilor de cadastru general, să admită, în condiţiile legii,
amplasarea, pe sol sau pe construcţii, a semnelor şi semnalelor geodezice şi să
asigure protecţia şi conservarea acestora.
(3) Baza de date poate fi redactată şi arhivată şi sub formă de înregistrări, pe
suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor, având
aceleaşi efecte juridice şi forţă probantă echivalentă cu cea a înscrisurilor în baza
cărora au fost înregistrate.
(4) Primarii localităţilor au obligaţia să înştiinţeze deţinătorii imobilelor, în
scris, prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate, să permită accesul
specialiştilor pentru executarea lucrărilor de cadastru sau, după caz, să se prezinte
personal pentru a da lămuriri privitoare la imobile şi a participa la identificarea şi
marcarea limitelor acestora. Dacă deţinătorii imobilelor nu se prezintă,
identificarea limitelor se face în lipsa acestora.
(5) După finalizarea lucrărilor de teren, pentru fiecare unitate administrativteritorială, datele obţinute se prelucrează, se înregistrează în documentele tehnice
ale cadastrului, se recepţionează şi se introduc în baza de date cadastrale. Datele
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definitorii ale fiecărui imobil se transmit de către oficiul teritorial, consiliului
local, care are obligaţia să le aducă la cunoştinţa deţinătorilor prin înştiinţare
scrisă şi prin afişare la sediul primăriei.
(6) Contestaţiile cu privire la exactitatea datelor comunicate, însoţite de
documente doveditoare, pot fi prezentate de deţinători, în scris, în termen de 60
de zile de la înştiinţarea scrisă, oficiului teritorial care le va soluţiona în termen
de 30 de zile. Cei nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiilor de către
oficiul teritorial pot face plângere la judecătoria în a cărei rază de competenţă
teritorială se află imobilul, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor.
(7) Înscrierea în cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea
cadastrului general pe un teritoriu administrativ şi expirarea termenului de
soluţionare a contestaţiilor, în baza unui regulament aprobat prin ordin al
directorului general al Agenţiei Naţionale.”
21. La articolul 13, alineatele (4) şi (5) se abrogă.
22. La articolul 13, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 13. – (1) Planul cadastral conţine reprezentarea grafică a datelor din
registrele cadastrale, referitoare la imobilele din cadrul unităţilor administrativteritoriale - comune, oraşe şi municipii - şi se păstrează la oficiul teritorial.
(2) Registrele, planurile cadastrale şi anexele la partea I a cărţii funciare vor
sta la baza completării sau, după caz, a întocmirii din oficiu a cărţilor funciare, la
finalizarea măsurătorilor cadastrale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.
O copie a acestora se păstrează în arhiva oficiilor teritoriale. Un exemplar din
planurile şi registrele cadastrale se transmite cu titlul gratuit la consiliile locale.
(3) Planurile, registrele cadastrale şi anexele la partea I a cărţii funciare se
ţin la zi, în concordanţă cu documentaţiile cadastrale întocmite pentru înscrierea
actelor şi faptelor juridice, în baza cererilor şi comunicărilor făcute potrivit legii.”
23. La articolul 14, alineatul (1) se abrogă.
24. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale din subordine au obligaţia de a
furniza, la cerere, organelor abilitate, evidenţele necesare stabilirii valorii de
impunere. ”
25. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 15. – Completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a
reţelei geodezice naţionale necesare întocmirii şi ţinerii la zi a planurilor
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cadastrale şi hărţilor topografice se realizează sub coordonarea Agenţiei
Naţionale.”
26. Articolul 16 se abrogă.
27. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 17. – Oficiul teritorial controlează, avizează şi recepţionează după caz,
lucrările de geodezie, topografie, cadastru şi cartografie.”
28. Articolul 18 se abrogă.
29. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 19. – Modul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate
din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei şi cartografiei se stabileşte prin
regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, cu
consultarea uniunii profesionale înfiinţată prin lege specială.”
30. La articolul 20, alineatele (11) – (15) şi (3) se abrogă.
31. La articolul 20, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Una sau mai multe parcele alăturate, de pe teritoriul unei unităţi
administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând aceluiaşi
proprietar, formează imobilul definit la art. 1 alin. (3), se identifică printr-un
număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară.
(4) Cărţile funciare întocmite şi numerotate pe teritoriul administrativ al
fiecărei localităţi alcătuiesc, împreună, registrul cadastral de publicitate
imobiliară al acestui teritoriu, ce se ţine de către biroul teritorial din cadrul
oficiului teritorial în a cărui rază teritorială de activitate este situat imobilul
respectiv.
(5) Acest registru se întregeşte cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu
registrul cadastral al imobilelor, indicând numărul cadastral al imobilelor şi
numărul de ordine al cărţilor funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic
al proprietarilor şi cu o mapă în care se păstrează cererile de înscriere, împreună
cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice
supuse înscrierii.”
32. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu
următorul cuprins:
„Art. 201. – (1) Activitatea de publicitate imobiliară în cadrul oficiilor
teritoriale este îndeplinită de registratori de carte funciară, denumiţi în continuare
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registratori, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în
urma unui concurs organizat de aceasta.
(2) Numărul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileşte prin
ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
(3) În cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliară este în
responsabilitatea unui registrator – şef iar în cadrul birourilor teritoriale în
responsabilitatea unui registrator coordonator, numiţi prin ordin al directorului
general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs.
(4) Poate fi numită registrator persoana care îndeplineşte în mod cumulativ
următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi are capacitatea drepturilor civile;
b) este licenţiat în drept;
c) nu are antecedente penale;
d) se bucură de o bună reputaţie;
e) cunoaşte limba română;
f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei;
g) a îndeplinit timp de 5 ani funcţia de asistent-registrator sau a exercitat
timp de 3 ani funcţia de notar, judecător, procuror, avocat, consilier juridic sau
altă funcţie de specialitate juridică.
(5) Absolvenţii Institutului Naţional al Registratorilor au prioritate la
ocuparea posturilor vacante de registratori. Organizarea concursului pentru
ocuparea posturilor vacante de registratori se va face numai dacă acestea nu au
fost ocupate de absolvenţii Institutului.
(6) Până la data organizării concursului, registratorii pot fi numiţi din cadrul
angajaţilor serviciilor de publicitate imobiliară care, deşi nu îndeplinesc condiţiile
de studii, au cel puţin 5 ani de experienţă în domeniul publicităţii imobiliare.
(7) Registratorul răspunde pentru activitatea sa în condiţiile legii.
(8) În cadrul Agenţiei Naţionale funcţionează Direcţia de publicitate
imobiliară care organizează, coordonează şi controlează activitatea de publicitate
imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale, în vederea respectării legilor şi
reglementărilor în materie.”
33. La articolul 21 alineatul (1) litera A, literele a), b) şi c) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
„a) numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului;
b) suprafaţa imobilului, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz,
construcţiile;
c) planul imobilului cu vecinătăţile, descrierea imobilului şi inventarul de
coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil în parte, constituie anexa la
partea I, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin al directorului
general al Agenţiei Naţionale.”
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34. La articolul 21 alineatul (1) litera A, litera d) se abrogă.
35. La articolul 22, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 22. – (1) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui
imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-a constituit ori
s-au transmis în mod valabil.
(2) Drepturile reale se sting numai prin înscrierea radierii lor din cartea
funciară, cu consimţământul titularului dreptului; acest consimţământ nu este
necesar dacă dreptul se stinge prin moartea titularului dreptului sau prin
împlinirea termenului arătat în înscriere; dacă dreptul ce urmează să fie radiat
este grevat în folosul unei persoane, radierea se va face cu păstrarea dreptului
acestei persoane.
(3) Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau, în cazurile
prevăzute de lege, actul autorităţii administrative, vor înlocui acordul de voinţă
cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacă sunt opozabile titularilor.”
36. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 27. – (1) Înscrierile în cartea funciară îşi vor produce efectele de
opozabilitate faţa de terţi de la data înregistrării cererilor; ordinea înregistrării
cererilor va determina rangul înscrierilor.
(2) Dacă mai multe cereri de înscriere a drepturilor reale au fost depuse
deodată la biroul teritorial, ele vor primi provizoriu acelaşi rang, urmând ca
instanţa să hotărască asupra rangului fiecăreia.
(3) Dacă au fost depuse deodată mai multe cereri având ca obiect înscrierea
mai multor drepturi de ipotecă asupra aceluiaşi imobil, ele vor primi acelaşi
rang.”
37. La articolul 28, după alineatul (2) se introduc două noi alineate,
alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
„(3) Titularul drepturilor dobândite prin modurile enumerate, nu poate însă
dispune de ele, decât după ce acestea au fost înscrise în prealabil în cartea
funciară.
(4) Înscrierile sunt de trei feluri:
a) intabularea, având ca obiect înscrierea definitivă a drepturilor reale;
b) înscrierea provizorie a drepturilor reale sub condiţia justificării ulterioare;
c) notarea, având ca obiect, înscrierea drepturilor personale, a actelor şi
faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor
de atac în justiţie, precum şi a măsurilor de indisponibilizare, în legătură cu
imobilele din cartea funciară.”
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38. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 29. – (1) Cel care s-a obligat să strămute sau să constituie în folosul
altuia un drept real asupra unui imobil, este dator să-i predea toate înscrisurile
necesare pentru înscrierea acelui drept.
(2) Dacă un drept înscris în cartea funciară se stinge, titularul este obligat să
predea celui îndreptăţit înscrisurile necesare radierii.
(3) În situaţia în care cel obligat nu predă înscrisurile, persoana interesată va
putea solicita instanţei să dispună înscrierea în cartea funciară. Hotărârea
instanţei de judecată va suplini consimţământul la înscriere al părţii care are
obligaţia de a preda înscrisurile necesare înscrierii.
(4) Dreptul la acţiunea în prestaţie tabulară este imprescriptibil.
(5) Acţiunea în prestaţie tabulară se va îndrepta şi împotriva terţului
dobânditor înscris în cartea funciară, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele
condiţii:
a) actul juridic în baza căruia se solicită prestaţia tabulară să fie încheiat
anterior celui în baza căruia a fost înscris dreptul terţului în cartea funciară;
b) terţul să fi dobândit imobilul cu titlu gratuit sau, dacă l-a dobândit cu titlu
oneros, să fie de rea credinţă.”
39. Articolul 31 se abrogă.
40. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 32. – (1) Înscrierea provizorie devine opozabilă terţilor cu rangul
determinat de cererea de înscriere, sub condiţie şi în măsura justificării ei.
(2) Înscrierea provizorie poate fi cerută în următoarele situaţii:
a) când dreptul real ce se cere a fi înscris este afectat de o condiţie
suspensivă;
b) când se solicită intabularea unui drept real în temeiul unei hotărâri
judecătoreşti ce nu a rămas irevocabilă;
c) dacă se dobândeşte un drept tabular care, anterior, a fost înscris
provizoriu;
d) dacă debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca ori
privilegiul imobiliar;
e) dacă pentru soluţionarea cererii sunt necesare înscrisuri suplimentare, care
nu aduc însă atingere fondului dreptului ce se cere a fi înscris şi nu
fundamentează noi capete de cerere.
(3) În acest din urmă caz, solicitantul va fi înştiinţat pentru a depune într-un
termen stabilit, după caz, de registrator, înscrisurile necesare, sub sancţiunea
radierii înscrierii provizorii. Dacă înscrisurile vor fi depuse în termenul fixat, se
va proceda la justificarea înscrierii provizorii, printr-o încheiere dată de
registratorul de carte funciară.
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(4) Justificarea înscrierii provizorii se va face în temeiul consimţământului
celui în contra căruia s-a efectuat înscrierea provizorie, a unei hotărâri
judecătoreşti irevocabile ori a încheierii registratorului de carte funciară, în
situaţia ultimului caz de înscriere provizorie menţionat.
(5) Justificarea radierii dreptului de ipotecă se va face în baza
consimţământului dat în formă autentică al titularului dreptului de ipotecă ori în
temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitivă şi irevocabilă.”
41. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 34. – (1) Cuprinsul cărţii funciare, în afara îngrădirilor şi excepţiilor
legale, se consideră exact numai în folosul acelei persoane care, în virtutea unui
act juridic cu titlu legal, a dobândit cu bună-credinţă un drept real înscris în cartea
funciară.
(2) Dobânditorul este considerat de bună-credinţă dacă, la data înregistrării
cererii de înscriere a dreptului în folosul său, nu a fost notată nici o acţiune prin
care se contestă cuprinsul cărţii funciare, sau dacă din titlul transmiţătorului şi din
cuprinsul cărţii funciare nu reiese vreo neconcordanţă între aceasta şi situaţia
juridică reală.”
42. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 35. – Efectul de opozabilitate al înscrierilor este inoperant cu referire
la:
a) suprafaţa terenurilor, destinaţia, categoria de folosinţă, valoarea sau alte
asemenea aspecte;
b) restricţii aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinătate,
expropriere sau prin prevederi legale privind protecţia ecologică, sistematizarea
localităţilor şi alte asemenea aspecte. ”
43. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu
următorul cuprins:
„Art. 351. – (1) În cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în
privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după
caz, modificarea acesteia.
(2) Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea
înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea
funciară.
(3) Prin modificare se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice
ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului care poarta asupra
acelui imobil. Modificarea nu se poate face decât la cererea titularului dreptului
de proprietate.
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(4) Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale
amiabilă prin declaraţie autentică, fie în caz de litigiu prin hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă.
(5) Erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor în cartea funciară pot fi
îndreptate la cerere sau din oficiu.
(6) Procedura de rectificare a înscrierilor în cartea funciară, a modificărilor şi
cea de îndreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de
directorul general al Agenţiei Naţionale.”
44. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 38. – Acţiunea în rectificare, întemeiată pe nevalabilitatea înscrierii, a
titlului ce a stat la baza acesteia sau pe greşita calificare a dreptului înscris, se va
putea îndrepta şi împotriva terţelor persoane care şi-au înscris un drept real,
dobândit cu bună credinţă şi prin act juridic cu titlu oneros, bazându-se pe
cuprinsul cărţii funciare, în termen de trei ani de la data înregistrării cererii de
înscriere formulată de dobânditorul nemijlocit al dreptului a cărui rectificare se
cere, afară de cazul când dreptul material la acţiunea de fond nu s-a prescris.”
45. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 40. – Actele şi faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la
starea şi capacitatea persoanelor în legătură cu imobilele cuprinse în cartea
funciară, vor putea fi înscrise la cerere, cu efect de opozabilitate pentru terţe
persoane.”
46. La articolul 43, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 43. – (1) Orice persoană poate cerceta cartea funciară şi celelalte
evidenţe care alcătuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliară, cu excepţia
evidenţelor care privesc siguranţa naţională.
(2) La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate conform
cu originalul de pe cărţile funciare, planuri sau înscrisuri, cu dovada plăţii
tarifelor legale.
(4) Mapa înscrisurilor privind înscrierea atacată poate fi cercetată de către
instanţa de judecată şi organele de cercetare penală, în condiţiile legii.”
47. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 44. – (1) Imobilul înscris în cartea funciară se poate modifica prin
alipiri, dezlipiri sau prin mărirea sau micşorarea întinderii acestuia.
(2) Imobilul se modifică prin dezlipiri, dacă se desparte o parcelă de un
imobil. Dezlipirea unui imobil sau a unei părţi dintr-un imobil, se face împreună
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cu sarcinile care grevează imobilul. Imobilul grevat cu sarcini nu poate fi alipit la
un alt imobil, ci va forma, în caz de dezlipire, un imobil separat.”
48. Articolului 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 45. – (1) În caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dacă
o parcelă trece dintr-o carte funciară în alta, sau reînscrieri, dacă, dezlipindu-se o
parcelă, aceasta se va trece în aceeaşi carte funciară ca un imobil de sine stătător.
(2) Dacă se transcrie o parte din parcelă într-o altă carte funciară, se va
forma un imobil distinct cu număr cadastral nou, iar restul se înscrie în vechea
carte funciară, cu menţionarea noului număr cadastral şi a suprafeţei imobilului,
iar dacă toate imobilele înscrise într-o carte funciară au fost transcrise, aceasta se
va închide şi nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri.”
49. Articolului 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 46. – Mai mulţi proprietari nu pot fi înscrişi în aceeaşi carte funciară
decât dacă se găsesc în cazul coproprietăţii, caz în care se va arăta partea indiviză
a fiecărui proprietar.”
50. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 47. – (1) Dacă un imobil cu construcţie – condominiu -, din care unele
părţi sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se întocmeşte o carte
funciară colectivă pentru întreaga construcţie, şi câte o carte funciară individuală
pentru fiecare proprietate individuală care poate fi reprezentată din apartamente
sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă; prin asimilare, poate fi definit
condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit,
în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună.
(2) Dreptul de proprietate comună forţată şi perpetuă pe părţile comune ale
unui imobil se valorifică numai împreună cu dreptul de proprietate exclusivă
care poartă asupra acestuia sau a unei părţi determinate din acesta.”
51. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 48. – (1) Imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al
statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, se vor înscrie în cărţi
funciare speciale ale unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu
excepţiile prevăzute de lege.
(2) Cărţile funciare speciale se ţin de către birourile teritoriale ale oficiului
de cadastru şi publicitate imobiliară.”
52. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 49. – (1) Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la
birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul original sau
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de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a
cărui înscriere se cere; copia legalizată se va păstra în mapa biroului de cadastru
şi publicitate imobiliară.
(2) În cazul hotărârii judecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu
menţiunea că este definitivă şi irevocabilă.
(3) Cererile de înscriere se vor înregistra de îndată în registrul de intrare, cu
menţionarea datei şi a numărului care rezultă din ordinea cronologică a depunerii
lor.
(4) Dacă mai multe cereri au fost depuse deodată la acelaşi birou teritorial,
drepturile de ipotecă şi privilegiile vor avea acelaşi rang, iar celelalte drepturi vor
primi numai provizoriu rang egal, urmând ca prin judecată să se hotărască asupra
rangului şi asupra radierii încheierii nevalabile.
(5) Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părţilor interesate,
cu excepţia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de
înscriere se îndreaptă la biroul unde se află cartea funciară în care urmează să se
facă înscrierea.
(6) Intabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană
care, potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoreşti sau hotărârii autorităţii
administrative, urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească
sau să stingă un drept tabular.
(7) Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute:
a) de mandatarul general al celui îndrituit;
b) de oricare dintre titularii aceluiaşi drept.
(8) Creditorul a cărui creanţă certă şi exigibilă este dovedită printr-un înscris
sau printr-o hotărâre judecătorească, ori în cazurile anume prevăzute de lege
printr-o decizie a autorităţii administrative, va putea cere instanţei, în numele şi în
folosul debitorului său, înscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini.
(9) Debitorul care a plătit valabil creanţa ipotecară a unui cesionar neînscris
în cartea funciară poate cere radierea ipotecii, dacă înfăţişează înscrisul original
al cesiunii şi chitanţa doveditoare a plăţii.”
53. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 50. – (1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune
intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte
următoarele condiţii:
a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;
b) indică numele părţilor;
c) individualizează imobilul printr-un identificator unic;
d) este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba
română;
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e) este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru
autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului.
(2) Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea
numărului cadastral al imobilului şi al cărţii funciare, precum şi a părţii cărţii
funciare în care urmează a se face înscrierea. De asemenea, se vor indica poziţiile
ce au fost radiate şi numele celui în favoarea sau împotriva căruia s-au făcut
înscrierile, indiferent de felul lor.
(3) În cazul în care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibilă, pe
baza datelor existente, vor fi folosite documentaţii cadastrale întocmite şi
recepţionate conform prevederilor prezentei legi.”
54. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 51. – Dacă se constată că cererea de înscriere în cartea funciară nu
întruneşte condiţiile legale, se va respinge printr-o încheiere motivată. Despre
respingerea cererii se va face menţiune în registrul de intrare, în dreptul
înregistrării acesteia precum şi în cartea funciară.”
55. La articolul 52, alineatele (1) – (4) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 52. – (1) Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau
radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit
menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15
de zile de la pronunţarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data
înregistrării cererii.
(2) Încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere, în
termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plângerea împotriva
încheierii se depune la biroul teritorial şi se va înscrie din oficiu în cartea
funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a
cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii
şi copia cărţii funciare.
(3) Hotărârea pronunţată de judecătorie poate fi atacată cu apel.
(4) Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă se comunică, din
oficiu, biroului teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra
fondului.”
56. La articolul 52, după alineatul (4) se introduc două noi alineate,
alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
„(5) Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătoreşti îşi produce
efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial.
(6) În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă, notările făcute se radiază din oficiu.”
94

57. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 53. – (1) Înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi
rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitivă şi irevocabilă
sau pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în forma autentică, de titularul
tabular, respectiv de titular, în baza unei documentaţii cadastrale.”
58. La articolul 54, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 54. – (1) În cazul în care o carte funciară urmează a fi întocmită ori
completată prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nici o altă carte
funciară, precum şi în cazul în care o carte funciară a fost distrusă, pierdută ori a
devenit nefolosibilă, în tot sau în parte, din diferite cauze, întocmirea,
completarea şi reconstituirea, după caz, se face de către registratorul de la biroul
teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesaţi, pe baza unei
încheieri. În acest scop se folosesc toate înscrisurile şi documentaţiile tehnice
existente, privitoare la imobilele în cauză, precum şi situaţia dreptului de
proprietate.”
59. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 55. – (1) Erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor sau
radierilor se pot îndrepta, prin încheiere motivată, de către registratorul de la
biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia persoanei
interesate.”
60. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 56. – (1) Notarul public care a întocmit actul privitor la un drept
tabular este obligat să ceară din oficiu înscrierea în cartea funciară la biroul
teritorial în a cărei rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei
obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al
certificatului de moştenitor. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile
din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie
cadastrală. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifică sau se
stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte
funciară pentru autentificare sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada
valabilităţii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va
efectua nici un fel de înscriere în cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a
fost eliberat extrasul.”
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61. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 561, cu
următorul cuprins:
„Art. 561. – (1) Dreptul de proprietate dobândit prin construire se va putea
înscrie în cartea funciară pe baza unui certificat eliberat de primăria localităţii
unde este situat imobilul, prin care se atestă, când este cazul, faptul că
proprietarul a edificat construcţiile în conformitate cu autorizaţia de construire
eliberată potrivit legii, precum şi a unei documentaţii cadastrale.
(2) Ipoteca se poate înscrie numai asupra unui imobil în întregul său, sau
asupra cotei părţi aparţinând unui coproprietar. Dacă ipoteca s-a constituit asupra
unei părţi din construcţie, ea va fi înscrisă atât asupra acesteia cât şi asupra cotei
corespunzătoare din părţile comune indivize.
(3) Ipoteca constituită asupra unui bun viitor se poate intabula în condiţiile
legii privind creditul ipotecar pentru investiţiile imobiliare, dacă în prealabil a
fost notată existenţa autorizaţiei de construire şi notarea procesului verbal de
recepţie parţială.
(4) În toate cazurile când prin lege se acordă un privilegiu imobiliar sau o
ipotecă legală pentru garantarea vreunui drept sau creanţe, acestea se vor înscrie
din oficiu în cartea funciară, cu excepţia situaţiei în care părţile renunţă în mod
expres la acest beneficiu; înscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de
regulă, în temeiul înscrisului din care rezultă creanţa privilegiată sau care conferă
dreptul de a lua o inscripţie ipotecară.
(5) Privilegiile sau ipotecile legale se vor înscrie pentru suma prevăzută în
înscris; dacă creanţa nu este determinată, pentru suma maximă arătată în cerere,
precum şi cuantumul dobânzii. În toate cazurile, privilegiile se înscriu şi capătă
rang numai în condiţiile determinate de legea care le-a instituit, iar în lipsa
vreunei menţiuni în această lege, ele primesc rang potrivit dispoziţiilor legale
privitoare la înscrierea ipotecilor.
(6) Când în înscrisul doveditor al vânzării se învederează că preţul nu a fost
plătit ori nu a fost plătit în întregime, privilegiul pentru garantarea preţului
datorat se înscrie din oficiu, în folosul vânzătorului.
(7) Dacă vânzarea a fost desfiinţată, privilegiul se va radia din oficiu.
(8) Dispoziţiile alin. (4) se vor aplica în mod corespunzător în cazul
schimbului sau împărţelii, pentru diferenţa de valoare datorată în bani.
(9) Privilegiul pentru garantarea preţului datorat de coproprietarul
adjudecatar al imobilului supus împărţelii se va înscrie în temeiul actului de
adjudecare.
(10) Dacă ipoteca creanţei novate a fost rezervată pentru garantarea noii
creanţe, aceasta se va înscrie, în rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, în
temeiul înscrisului care face dovada novaţiunii.
(11) Cel subrogat în drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea
cere înscrierea strămutării dreptului de ipotecă sau privilegiului în temeiul
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înscrisurilor ce dovedesc subrogarea.”
62. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Toate documentele de evidenţă şi publicitate imobiliară se preiau şi se
conservă de către birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale în a căror rază
de activitate se află imobilele.”
63. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 59. – Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real
imobiliar, valabil încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, netranscris
în registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni or, după caz, neînscris în cartea
funciară, îşi produce efectele la data înscrierii în cartea funciară, potrivit
prevederilor prezentei legi. Actul sub semnătură privată, valabil încheiat, va fi
luat în considerare dacă are dată certă anterioară intrării în vigoare a Legii
fondului funciar nr. 18/1991.”
64. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 60. – (1) În regiunile de carte funciară supuse Decretului-Lege
nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare sau,
după caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din
Vechiul Regat în cărţi de publicitate funciară, înscrierile privitoare la imobile,
cuprinse în cărţile funciare sau, după caz, în cărţile de publicitate funciară, vor
continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea şi în condiţiile dispoziţiilor
prezentei legi.
(2) În regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, până la
deschiderea cărţii funciare, privilegiile şi ipotecile legale, sechestrul, urmărirea
imobilului, a fructelor şi veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale,
precum şi acţiunile pentru apărarea drepturilor reale privitoare la imobilele
neînscrise în cartea funciară vor continua să fie înscrise în vechile registre de
publicitate imobiliară.
(3) În cazul înscrierii unei construcţii, a dezmembrării sau alipirii unui corp
funciar înscris într-o carte funciară întocmită în baza Decretului-Lege
nr. 115/1938, precum şi pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor
funciare, pentru imobilul desprins se va deschide o nouă carte funciară, potrivit
prevederilor prezentei legi.”
65. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 61. – (1) Actele şi faptele juridice privind imobilele situate pe un
teritoriu administrativ, pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului
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general, se vor înscrie în câte o carte funciară. În aceleaşi condiţii, se vor înscrie
şi titlurile de proprietate emise în temeiul legilor funciare. La cererea de înscriere
se va ataşa documentaţia cadastrală la care se referă înscrierea, întocmită de o
persoana fizică sau juridică autorizată de Agenţia Naţională sau de oficiile
teritoriale, după caz. Conţinutul documentaţiei cadastrale şi modul de întocmire
al acesteia se stabilesc de către Agenţia Naţională. ”
66. La articolul 61, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
67. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 62. – Modul de înscriere a imobilelor aparţinând instituţiilor din
domeniul apărării, ordinii publice şi al siguranţei naţionale se va stabili de către
aceste organe, împreună cu Agenţia Naţională. ”
68. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 65. – (1) Agenţia Naţională întocmeşte, în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare si funcţionare
a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale.
(2) Persoanele autorizate privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de
verificare a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi
cartografei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României,
vor proceda, în baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale.”
69. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 66. – (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia
Naţională, este împuternicit să controleze activitatea tuturor persoanelor fizice şi
juridice, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României în domeniile cadastrului,
geodeziei şi cartografiei.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) folosirea în documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri
sau construcţii, altele decât cele înscrise în documentele cadastrale realizate în
condiţiile prezentei legi;
b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de
execuţie pentru realizarea lucrărilor de cadastru, a celor geodezice, topografice si
fotogrammetrice, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului
Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de
Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi persoanelor juridice din
sectorul de apărare;
c) refuzul de a pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale sau instituţiilor
subordonate a documentaţiilor de specialitate utilizabile la lucrările de cadastru
de către cei care le deţin, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale,
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Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii,
Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi persoanelor
juridice din sectorul de apărare;
d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu bună ştiinţă a datelor, documentelor
şi informaţiilor de specialitate elaborate sau aflate în administrarea Agenţiei
Naţionale ori unităţilor subordonate fără acordul acestora, după caz;
e) executarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi
teledetecţie fără avizele de execuţie eliberate de Agenţia Naţională sau de oficiile
de cadastru şi publicitate imobiliară, după caz;
f) realizarea şi verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului,
geodeziei şi cartografiei, fără autorizaţie legală;
g) nerespectarea sau încălcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor şi
standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, precum şi din
domeniul publicităţii imobiliare;
h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea, evidenţa,
multiplicarea şi păstrarea datelor şi documentelor cu caracter secret;
i) întocmirea de acte translative de proprietate fără extras de carte funciară.
(3) Faptele prevăzute la lit. a) si b) se sancţionează cu amenda de la
2.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. c) – i) cu amendă de la
10.000.000 lei la 20.000.000 lei şi/sau suspendarea autorizaţiei.
(4) Amenzile se aplică persoanelor fizice şi juridice, după caz, şi se vor
actualiza prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, pe baza indicilor
de inflaţie stabiliţi de Institutul Naţional de Statistică.”
70. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 67. – (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se
realizează de către Agenţia Naţională, prin împuterniciţii săi.
(2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, mărcilor de nivelment şi
a semnalelor din reţeaua geodezică naţională, amplasate în subsol, pe sol sau pe
construcţii sau împiedicarea unor măsuri de conservare a acestor bunuri,
constituie infracţiune de distrugere şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 217
din Codul penal.
(4) De asemenea, constituie infracţiune de tulburare de posesie şi se
pedepseşte, potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal, modificarea cu
intenţie a materializărilor limitelor de proprietate, înfiinţarea sau mutarea
semnelor de hotar şi a reperelor de marcare a limitelor de zonă a căii ferate,
drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, căilor navigabile,
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delimitărilor de hotare cadastrale, silvice, geologice şi miniere, fără
aprobarea prevăzută de lege.”
71. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 68. – (1) În termen de 10 zile de la data definitivării lucrărilor de
introducere sau întreţinere a cadastrului general pe o unitate
administrativ-teritorială - comună, oraş sau municipiu, oficiul teritorial
transmite birourilor teritoriale documentele tehnice cadastrale de pe teritoriul
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, în vederea întocmirii din oficiu a
cărţilor funciare ale imobilelor.
(2) Oficiile teritoriale şi birourile teritoriale realizează, păstrează şi asigură
conservarea copiilor de siguranţă de pe documentele de cadastru, geodezie,
cartografie şi publicitate imobiliară, inclusiv de pe microfilme sau suporturi
informatice.”
72. După articolul 68 se introduce articolul 681 cu următorul cuprins:
„Art. 681. – Sistemele informaţionale specifice domeniilor de activitate se
realizează de către autorităţile publice centrale care răspund de domeniile
respective.”
73. Articolul 70 se abrogă.
74. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 71. – (1) Informaţiile referitoare la reţeaua geodezică naţională,
hărţile oficiale, cadastrul general şi publicitatea imobiliară sunt informaţii
publice şi reprezintă bun proprietate publică a statului şi sunt în administrarea
Agenţiei Naţionale prin unităţile subordonate. Aceste informaţii se pot consulta
şi sunt accesibile oricăror persoane fizice sau juridice contra cost, cu
excepţia informaţiilor privind siguranţa naţională.
(2) Informaţiile menţionate mai sus pot fi consultate gratuit de către
autorităţile publice centrale şi locale în vederea realizării proiectelor de interes
naţional.”
75. Partea introductivă a alineatului (2) al articolul 72 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„(2) La data finalizării lucrărilor de cadastru general şi a registrelor de
publicitate imobiliară pentru întreg teritoriul administrativ al unei unităţi
administrativ-teritoriale îşi încetează aplicabilitatea, pentru teritoriul respectiv,
următoarele dispoziţii legale:”
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Art. II. – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta
lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.
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TITLUL XIII
Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare
Art. 1. – În scopul accelerării judecării plângerilor, contestaţiilor şi a altor
litigii apărute în urma aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii 1/2000 pentru
reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale
Legii nr. 16/1997, cu modificările şi completările ulterioare, numite în continuare
procese funciare, procedura în faţa instanţelor judecătoreşti se va efectua
conform prevederilor acestui titlu, care se vor completa cu cele ale Codului de
procedură civilă.
Art. 2. – (1) Judecarea proceselor funciare se face de urgenţă şi cu
precădere, inclusiv în perioada vacanţelor judecătoreşti. Termenele de judecată
acordate de instanţă nu vor putea fi mai mari de 15 zile, cu excepţia cazului când
părţile sunt de acord cu acordarea unui termen mai lung.
(2) În cadrul instanţelor judecătoreşti procesele funciare se vor soluţiona de
către complete specializate.
Art. 3. – (1) Cu excepţia citării părţii pentru primul termen de judecată sau
pentru primul termen ulterior repunerii cauzei pe rol, precum şi a comunicării
hotărârilor judecătoreşti prin care se soluţionează procesul în curs, oricare dintre
părţi poate îndeplini, prin intermediul executorului judecătoresc, procedura de
citare sau de comunicare a cererilor ori înscrisurilor către cealaltă parte.
(2) În acest caz, partea nu poate, cu excepţia situaţiei prevăzute la art.118
alin. (3) din Codul de procedură civilă, să ceară amânarea judecării cauzei pentru
pregătirea apărării sau pentru a lua la cunoştinţă de cererile ori înscrisurile
comunicate, dacă dovada citării ori a comunicării făcute cu cel puţin 5 zile înainte
de termenul de judecată este depusă la acel termen.
Art. 4. – (1) Pentru propunerea şi administrarea probelor vor fi aplicate
următoarele reguli:
a) expertiza tehnică nu va fi încuviinţată decât dacă partea solicitantă depune
în sedinţa publică respectivă obiectivele de expertiză solicitate;
b) proba cu martori nu va fi încuviinţată decât dacă partea depune la
teremenul la care admiterea probei urmează a fi pusă în discuţie numele şi adresa
complete ale martorilor propuşi;
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c) proba cu interogatoriu nu va fi încuviinţată decât dacă partea care propune
această probă pune la dispoziţie la termenul la care se dezbate admisibilitatea
acestei probe lista întrebărilor la care trebuie să răspundă cealaltă parte.
(2) Martorii nu vor fi citaţi în vederea audierii, prezentarea lor la termenul
de judecată fiind în sarcina părţii care i-a propus.
(3) Raportul de expertiză tehnică va putea fi comunicat de către expert,
concomitent cu depunerea la instanţă, şi direct părţilor în proces, cu respectarea
termenelor procedurale.
(4) Nedepunerea raportului de expertiză, din culpa expertului tehnic, cu mai
puţin de 7 zile înainte de termenul de judecată acordat în acest scop, atrage
obligarea sa la plata unei amenzi civile, potrivit dispoziţiilor Codului de
procedură civilă, chiar dacă instanţa nu i-a pus în vedere anterior posibilitatea
aplicării unei asemenea sancţiuni. În situaţia în care expertul dovedeşte că
nedepunerea expertizei la termen nu se datorează culpei sale, acesta va fi
exonerat de la plata amenzii, cu condiţia depunerii raportului la termenul de
judecată stabilit. Dacă întârzierea depăşeşte termenul fixat de instanţă, expertul
va putea fi obligat şi la plata unei amenzi cominatorii către stat de cel puţin
100.000 lei/zi de întârziere, începând cu ziua următoare termenului de judecată.
(5) Expertizele extrajudiciare prezentate de către părţi în cadrul proceselor
funciare au aceeaşi valoare probantă ca şi expertizele ordonate de către instanţa
de judecată, cu condiţia ca acestea să fie efectuate de către experţi autorizaţi de
către Ministerul Justiţiei.
Art. 5. – (1) Hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti în procesele
funciare în primă instanţă sunt supuse numai recursului. Hotărârile definitive şi
irevocabile susceptibile de înscriere în cartea funciară sunt comunicate din oficiu
de către instanţa de judecată birourilor de carte funciară.
(2) Prin derogare de la art. 264 din Codul de procedură civilă, motivarea
hotărârilor pronunţate în cadrul proceselor funciare trebuie făcută în maxim 7 zile
de la pronunţare.
(3) Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în procesele
funciare este scutită de la plata taxelor de timbru şi a timbrului judiciar.
Creditorul va achita până la 20% din cheltuielile de executare silită, inclusiv
onorariul executorului judecătoresc, urmând ca diferenţa să fie obţinută de
executorul judecătoresc direct de la debitor, o dată cu avansul achitat.
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TITLUL XIV
Dispoziţii tranzitorii
Articol unic. – Până la data aprobării actelor normative de modificare a
acestora, Normele metodologice emise în temeiul Legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945
- 22 decembrie 1989, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor
religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
501/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut
comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România,
aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare, rămân
aplicabile, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.
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TITLUL XV
Modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior
al Magistraturii
Art. I. – Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.599 din 2 iulie 2004, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei
justiţiei.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii este independent şi se supune în
activitatea sa numai legii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii răspund
în faţa judecătorilor şi procurorilor pentru activitatea desfăşurată în exercitarea
mandatului.”
2. Articolul 3 se abrogă.
3. La articolul 4, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„a) 9 judecători şi 5 procurori, aleşi în adunările generale ale judecătorilor şi
procurorilor, care compun cele două secţii ale Consiliului, una pentru judecători
şi una pentru procurori;
c) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reprezentant al puterii
judecătoreşti, ministrul justiţiei şi Procurorul General al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care sunt membri de drept ai Consiliului.”
4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
este alcătuită din:
a) 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
b) 3 judecători de la curţile de apel;
c) 2 judecători de la tribunale;
d) 2 judecători de la judecătorii.”
5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 6. – Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii este
alcătuită din:
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a) 1 procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
sau de la Parchetul Naţional Anticorupţie;
b) 1 procuror de la parchetele de pe lângă curţile de apel;
c) 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale;
d) 1 procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii.”
6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7. – (1) Judecătorii şi procurorii, membri ai Consiliului Superior al
Magistraturii, prevăzuţi la art.4 lit.a), sunt aleşi în adunările generale ale
judecătorilor sau, după caz, ale procurorilor.
(2) Data la care au loc adunările generale ale judecătorilor şi ale procurorilor
se stabileşte de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel puţin 90
de zile înainte de expirarea mandatului membrilor acestuia şi se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de Internet a
Consiliului Superior al Magistraturii.”
7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din
rândul judecătorilor şi procurorilor numiţi de Preşedintele României.
(2) Judecătorii şi procurorii îşi pot susţine candidaturile depuse pentru
alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii în faţa colectivelor de
judecători şi procurori. Candidaturile judecătorilor şi procurorilor pot fi susţinute
de colectivele de judecători şi procurori, precum şi de asociaţiile profesionale ale
acestora.
(3) Perioada în care pot fi depuse candidaturile se stabileşte de Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al
Magistraturii.
(4) Candidaturile se depun la colegiul de conducere al Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, la colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, la colegiul de conducere al Parchetului Naţional
Anticorupţie sau la colegiile de conducere ale curţilor de apel ori ale parchetelor
de pe lângă acestea, însoţite de:
a) curriculum vitae;
b) un proiect privind principalele obiective pe care le vor urmări judecătorii
sau procurorii în cazul alegerii în Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi,
după caz, documentele de susţinere a candidaturii;
c) o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte
din serviciile de informaţii înainte de 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea;
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d) o declaraţie autentică, pe proprie răspundere potrivit legii penale, din care
să rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau
colaboratori ai serviciilor de informaţii;
e) o declaraţie de interese actualizată.
(5) Nu pot fi aleşi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii,
judecătorii şi procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de
1990 sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal, ce
influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a
atribuţiilor prevăzute de lege.
(6) Colegiile de conducere ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului Naţional Anticorupţie,
ale curţilor de apel şi ale parchetelor de pe lângă acestea verifică îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la alin.(1) – (5) de către judecătorii şi procurorii care şi-au
depus candidaturile.”
8. La articolul 9, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(2) Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
şi procurorii de la Parchetul Naţional Anticorupţie aleg, în adunarea generală
comună a procurorilor din aceste parchete, prin vot secret, direct şi personal, un
membru pentru Consiliul Superior al Magistraturii dintre procurorii care şi-au
depus candidatura. În cadrul adunării generale votează şi procurorii din
structurile teritoriale ale acestor parchete.
(3) Sunt aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 2 judecători
de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un procuror de la Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de la Parchetul Naţional Anticorupţie, care
au obţinut majoritate de voturi în adunările generale.
(4) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu obţine majoritate de voturi,
se organizează turul doi al alegerilor la care participă judecătorii şi procurorii
clasaţi pe primele două locuri. Este ales membru al Consiliului Superior al
Magistraturii, candidatul care a obţinut numărul cel mai mare de voturi în turul
doi al alegerilor.”
9. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 10. – (1) Colegiul de conducere al fiecărei curţi de apel şi al fiecărui
parchet de pe lângă acestea centralizează candidaturile depuse de judecătorii şi
procurorii din circumscripţiile lor.
(2) Candidaturile se centralizează pe categorii de instanţe şi parchete şi se
transmit instanţelor şi parchetelor din circumscripţia curţii de apel, însoţite de
documentele prevăzute la art.8 alin.(4).”
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10. La articolul 11, alineatele (3), (4) şi (6) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(3) Sunt desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului
Superior al Magistraturii judecătorii şi procurorii care au obţinut majoritate de
voturi în adunările generale prevăzute la alin.(1) şi (2). Dispoziţiile art.9 alin.(4)
se aplică în mod corespunzător.
(4) Judecătorii militari şi procurorii militari îşi depun candidatura la Curtea
Militară de Apel Bucureşti sau, după caz, la Parchetul Militar de pe lângă Curtea
de Apel Bucureşti. Dispoziţiile alin.(1) - (3) se aplică în mod corespunzător.
Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti şi tribunalele militare, precum şi
parchetele de pe lângă acestea desemnează câte un candidat care va fi inclus pe
listele prevăzute la art.12 alin.(1) lit. c) şi e), respectiv d) şi f).
(6) Listele prevăzute la alin.(5) şi documentele prevăzute la art.8 alin.(4) se
publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.”
11. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 12. – (1) Listele judecătorilor şi ale procurorilor care au fost desemnaţi
pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se
transmit instanţelor sau, după caz, parchetelor, de către Consiliul Superior al
Magistraturii, cu cel puţin 20 zile înainte de data stabilită pentru adunările
generale, după cum urmează:
a) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la curţile de apel se transmite tuturor
curţilor de apel;
b) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângă curţile de
apel se transmite tuturor parchetelor de pe lângă curţile de apel;
c) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la tribunale şi tribunalele specializate
se transmite tuturor tribunalelor şi tribunalelor specializate;
d) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângă tribunale şi
tribunale specializate se transmite tuturor parchetelor de pe lângă tribunale şi
tribunale specializate;
e) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la judecătorii se transmite tuturor
judecătoriilor;
f) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângă judecătorii
se transmite tuturor parchetelor de pe lângă judecătorii.
(2) Listele prevăzute la alin.(1) şi documentele prevăzute la art.8 alin.(4) se
afişează la sediile instanţelor şi parchetelor.”
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12. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 13. – (1) Listele prevăzute la art.12 alin.(1) şi documentele prevăzute
la art. 8 alin (4) se transmit de către Consiliul Superior al Magistraturii instanţelor
şi parchetelor, însoţite de buletine de vot.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii transmite fiecărei instanţe şi fiecărui
parchet un număr de buletine de vot ştampilate egal cu numărul judecătorilor şi
procurorilor din cadrul parchetului, cu un plus de 10%.”
13. La articolul 14, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(2) Judecătorii de la curţile de apel şi procurorii de la parchetele de pe
lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările
lor generale, prin vot secret, direct şi personal, 3 judecători de la curţile de apel şi
un procuror de la parchetele de pe lângă acestea.
(3) Judecătorii de la tribunale şi tribunalele specializate şi procurorii de la
parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al
Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct şi personal, 2
judecători de la tribunale şi tribunalele specializate şi 2 procurori de la parchetele
de pe lângă acestea.
(4) Judecătorii de la judecătorii şi procurorii de la parchetele de pe lângă
acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor
generale, prin vot secret, direct şi personal, 2 judecători de la judecătorii şi un
procuror de la parchetele de pe lângă acestea.”
14. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) În procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al
Magistraturii, fiecare judecător şi procuror votează un număr de candidaţi egal cu
numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, care reprezintă
categoria de instanţe sau parchete la nivelul cărora judecătorul sau, după caz,
procurorul îşi desfăşoară activitatea.”
15. La articolul 15, se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu
următorul cuprins:
„(4) În cazul în care au fost votate mai puţine persoane decât cele prevăzute
la alin.(3), votul este nul.
(5) La alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii nu pot
participa judecătorii şi procurorii detaşaţi la alte autorităţi decât la instanţe sau
parchete.”
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16. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 16. – (1) Judecătorul sau procurorul care a prezidat adunarea generală,
împreună cu doi judecători sau procurori desemnaţi înaintea votului de adunările
generale:
a) asigură numărarea voturilor;
b) întocmeşte procesul-verbal cu privire la desfăşurarea alegerilor şi
rezultatele votului şi îl transmite Consiliului Superior al Magistraturii;
c) comunică numele judecătorilor sau al procurorilor desemnaţi pentru a
candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii potrivit
art.11 alin.(5) ori, după caz, alcătuieşte şi transmite Consiliului Superior al
Magistraturii lista cuprinzând candidaţii înscrişi în ordinea descrescătoare a
voturilor obţinute în adunările generale prevăzute la art.9 alin.(3) şi la art.14
alin.(2) - (4).
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin.(1), judecătorul sau
procurorul care a prezidat adunarea generală este ajutat de 2 judecători sau, după
caz, de 2 procurori, desemnaţi de adunările generale, dintre judecătorii sau
procurorii care nu şi-au depus candidaturile.”
17. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Sunt aleşi ca membri al Consiliului Superior al Magistraturii:
a) 3 judecători de la curţile de apel, care au obţinut numărul cel mai mare de
voturi la nivel naţional;
b) 2 judecători de la tribunale şi tribunalele specializate, care au obţinut
numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
c) 2 judecători de la judecătorii, care au obţinut numărul cel mai mare de
voturi la nivel naţional;
d) 1 procuror de la parchetele de pe lângă curţile de apel, care a obţinut
numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
e) 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale şi tribunalele
specializate care au obţinut numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
f) 1 procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii, care au obţinut
numărul cel mai mare de voturi la nivel naţional.”
18. La articolul 18, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 18. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii verifică legalitatea
procedurilor de alegere, din oficiu sau la sesizarea oricărui judecător sau
procuror.
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(2) Contestaţiile referitoare la legalitatea procedurilor de alegere pot fi
depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 15 zile de la data
alegerilor.
(3) Contestaţiile se soluţionează de către Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii, în termen de 5 zile de la data sesizării. Soluţia motivată a
contestaţiei se comunică persoanelor care au făcut sesizarea.”
19. La articolul 18, după alineatul (1), se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) În vederea formulării sesizării, judecătorii şi procurorii au dreptul să
verifice procesele verbale cu privire la desfăşurarea alegerilor şi rezultatul
acestora, precum şi buletinele de vot.”
20. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un alineat nou,
alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Înainte de transmiterea listei către biroul permanent, Consiliul Naţional
pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică şi comunică, în termen de 15 zile
de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, dacă judecătorii şi
procurorii aleşi au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au
colaborat cu acestea.”
21. La articolul 20, alineatele (1)-(3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 20. – (1) În vederea alegerii celor doi reprezentanţi ai societăţii civile
în Consiliul Superior al Magistraturii, organizaţiile profesionale ale juriştilor,
consiliile profesionale ale facultăţilor de drept acreditate, asociaţiile şi fundaţiile
care au ca obiectiv apărarea drepturilor omului, pot propune Biroului Permanent
al Senatului câte un candidat.
(2) Pot fi aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii
reprezentanţi ai societăţii civile, care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt specialişti în domeniul dreptului, cu o vechime de cel puţin 7 ani în
activitatea juridică;
b) se bucură de înaltă reputaţie profesională şi morală;
c) nu au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990, nu au
colaborat cu acestea şi nu au un interes personal, care influenţează sau ar putea
influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de
lege;
d) nu au calitatea de membru al unui partid politic şi nu au îndeplinit în
ultimii 5 ani funcţii de demnitate publică.
(3) Propunerile de candidaturi se depun la Biroul Permanent al Senatului,
între a 90-a zi şi a 60-a zi înainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului
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Superior al Magistraturii, însoţite de hotărârea judecătorească sau, după caz, actul
normativ de înfiinţare, de actul constitutiv şi statutul persoanelor juridice
prevăzute la alin.(1), precum şi de cazierul fiscal al acestora.
(5) Candidaţii propuşi vor prezenta Senatului documentele prevăzute la art.8
alin.(4), precum şi cazierul judiciar.
(6) Lista candidaţilor şi documentele prevăzute la art.8 alin.(4) se afişează
pe paginile de internet ale Senatului şi Consiliului Superior al Magistraturii, în
termen de 5 zile de la expirarea perioadei de depunere a acestora.”
22. La articolul 21 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu
următorul cuprins:
„(2) Dispoziţiile art.19 alin.(11) se aplică în mod corespunzător.”
23. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) În şedinţa de constituire, prezidată de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, sunt aleşi preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.”
24. La articolul 23 se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
„(3) În termen de 15 zile de la şedinţa de constituire a Consiliului Superior
al Magistraturii se stabilesc atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru
permanent, pe domenii de activitate.”
25. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un alineat nou,
alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii desfăşoară activitate
permanentă.”
26. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu
exercită activitatea de judecător sau procuror. Judecătorii şi procurorii aleşi ca membri
ai Consiliului Superior al Magistraturii îşi suspendă activitatea de judecător, respectiv
de procuror referitoare la prezenţa judecătorilor în complete de judecată, respectiv
efectuarea actelor de urmărire penală de către procurori. La încetarea mandatului, cei
care au optat pentru suspendarea activităţii îşi reiau activitatea de judecător sau
procuror.”
27. La articolul 24 se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) şi (5),
cu următorul cuprins:
„(3) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii aflaţi în funcţie la
data intrării în vigoare a prezentei legi pot opta pentru suspendarea activităţii de
judecător sau procuror pentru perioada rămasă până la terminarea mandatului.
Opţiunea se exprimă în scris, la preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
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(4) Funcţiile de conducere deţinute de judecătorii sau procurorii aleşi ca
membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se suspendă de drept la data
publicării hotărârii Senatului în Monitorul Oficial al României, Partea I. Membrii
aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii ce deţin o funcţie de conducere la
instanţe ori parchete, la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot opta pentru
suspendarea din funcţia de conducere respectivă în condiţiile alin.(2).
(5) Perioada în care judecătorul sau procurorul este mebru al Consiliului
Superior al Magistraturii constituie vechime în aceste funcţii.”
28. La articolul 25, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 25. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii este condus de preşedinte,
ajutat de un vicepreşedinte, aleşi dintre judecătorii şi procurorii prevăzuţi la art.4 lit. a),
care fac parte din secţii diferite, pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit.
(6) În caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de cel mult o lună de la constatarea
vacanţei, va proceda la alegerea noului preşedinte, respectiv vicepreşedinte.”
29. La articolul 25 alineatul (3), litera g) se abrogă.
30. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Judecătorul sau procurorul care prezidează lucrările secţiei semnează
hotărârile şi celelalte acte emise de aceasta.”
31. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 28. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii se întruneşte în plen şi în
secţii, la convocarea preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a majorităţii membrilor
plenului ori, după caz, ai secţiilor.
(2) Lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se desfăşoară în
prezenţa a cel puţin 15 membri, iar lucrările secţiilor se desfăşoară în prezenţa
majorităţii membrilor acestora.
(3) Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi hotărârile
secţiilor se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.”
32. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 29. – (1) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie participă la
lucrările secţiei pentru judecători, Procurorul General al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la lucrările secţiei pentru procurori, iar
ministrul justiţiei, la lucrările ambelor secţii.
(2) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ministrul justiţiei şi
Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
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nu au drept de vot, în situaţiile în care secţiile îndeplinesc rolul de instanţă de
judecată în domeniul răspunderii disciplinare.”
33. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor pot participa la
lucrările Plenului şi ale secţiilor, exprimând, atunci când considera necesar, un
punct de vedere asupra problemelor ce se dezbat, la iniţiativa lor sau la solicitarea
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.”
34. La articolul 30, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii, în plen şi în secţii, se
iau prin vot direct şi secret şi se motivează.”
35. La articolul 30, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate,
alineatele (31)-(35), cu următorul cuprins:
„(31) Hotărârile Plenului privind cariera şi drepturile judecătorilor şi
procurorilor se redactează în cel mult 20 de zile şi se comunică de îndată.
(32) Hotărârile prevăzute la alin.(31) se publică în Buletinul Oficial al
Consiliului Superior al Magistraturii şi pe pagina de Internet a Consiliului
Superior al Magistraturii în termen de 10 zile de la redactare.
(33) Hotărârile prevăzute la alin.(31) pot fi atacate cu recurs, de orice
persoană interesată, în termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(34) Recursul suspendă executarea hotărârii Consiliului Superior al
Magistraturii.
(35) Hotărârea prin care se soluţionează recursul prevăzut la alin.(33) este
irevocabilă.”
36. La articolul 30, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(4) Ordinea de zi se publică cu 3 zile înainte pe pagina de Internet a
Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărârile Consiliului Superior al
Magistraturii se publică în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al
Magistraturii şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.”
37. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 31. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul şi obligaţia de
a se sesiza şi din oficiu pentru a apăra judecătorii şi procurorii împotriva oricărui
act care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni
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cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apără
reputaţia profesională a judecătorilor şi procurorilor.
(2) Judecătorul sau procurorul care consideră că independenţa,
imparţialitatea sau reputaţia profesională îi sunt afectate în orice mod se poate
adresa Consiliului Superior al Magistraturii care, după caz, poate dispune
verificarea aspectelor semnalate, publicarea rezultatelor acesteia, poate sesiza
organul competent să decidă asupra măsurilor care se impun sau poate dispune
orice altă măsură corespunzătoare, potrivit legii.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii asigură respectarea legii şi a criteriilor
de competenţă şi etică profesională în desfăşurarea carierei profesionale a
judecătorilor şi procurorilor.
(4) Atribuţiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi ale secţiilor
acestuia, referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor, se exercită cu
respectarea dispoziţiilor Legii nr.303/2004 privind statutul magistraţilor, cu
modificările ulterioare şi ale Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, cu
modificările şi completările ulterioare.”
38. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 34. – Consiliul Superior al Magistraturii întocmeşte şi păstrează
dosarele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor.”
39. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 36. – Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele
atribuţii referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor:
a) propune Preşedintelui României numirea în funcţie şi eliberarea din
funcţie a judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor stagiari;
b) numeşte judecătorii stagiari şi procurorii stagiari, pe baza rezultatelor
obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
c) dispune promovarea judecătorilor şi a procurorilor;
d) eliberează din funcţie judecătorii stagiari şi procurorii stagiari;
e) propune Preşedintelui României conferirea de distincţii pentru judecători
şi procurori, în condiţiile legii;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.”
40. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 37. – (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele
atribuţii referitoare la admiterea în magistratură, evaluarea, formarea şi
examenele judecătorilor şi procurorilor:
a) la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii,
stabileşte numărul anual de cursanţi ai Institutului Naţional al Magistraturii,
aprobă anual data şi locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul
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Naţional al Magistraturii, stabileşte tematica pentru concursul de admitere la
Institutul Naţional al Magistraturii şi aprobă programul de formare profesională a
auditorilor de justiţie, emite avize şi adoptă regulamente, în cazurile şi în
condiţiile prevăzute de lege;
b) numeşte comisia de admitere şi comisia de elaborare a subiectelor pentru
admiterea în Institutul Naţional al Magistraturii, în condiţiile prevăzute de
Regulamentul de organizare a examenului de admitere în Institutul Naţional al
Magistraturii;
c) organizează şi validează, potrivit legii şi regulamentului, examenul de
capacitate al judecătorilor şi procurorilor şi aprobă programul de formare
profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, la propunerea Consiliului
ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi tematica activităţilor
de formare profesională continuă, organizate de curţile de apel şi parchetele de pe
lângă acestea;
d) organizează şi validează, potrivit legii şi regulamentului, concursurile
pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor;
e) dispune organizarea concursurilor de promovare a judecătorilor şi
procurorilor;
f) numeşte comisiile pentru evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor
şi procurorilor, în condiţiile legii;
g) numeşte şi revocă directorul şi directorii adjuncţi ai Institutului Naţional
al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al
Magistraturii, şi desemnează judecătorii şi procurorii care vor face parte din
Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii;
h) la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al
Magistraturii, aprobă structura organizatorică, statele de funcţii şi statele de
personal ale Institutului Naţional al Magistraturii;
i) numeşte directorul şi directorii adjuncţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri şi
desemnează judecătorii şi procurorii membri în Consiliul de conducere al şcolii.
j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.
(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii soluţionează contestaţiile
formulate de judecători şi procurori împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile
Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor date în materie
disciplinară.”
41. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 38. – Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele
atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor şi a parchetelor:
a) convoacă adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile
legii;
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b) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi
pentru instanţe şi parchete;
c) elaborează propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului
Finanţelor Publice, şi emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale
instanţelor şi parchetelor;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.”
42. La articolul 39, alineatele (1), (2) şi (6) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 39. – (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă Codul
deontologic al judecătorilor şi procurorilor, Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind
procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul
de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, precum şi alte regulamente şi
hotărâri prevăzute în Legea nr.303/2004 şi în Legea nr.304/2004.
(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii asigură publicarea Codului
deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi a regulamentelor prevăzute la alin.
(1) în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a
Consiliului Superior al Magistraturii.
(6) Consiliul Superior al Magistraturii elaborează anual, un raport privind
starea justiţiei şi un raport privind activitatea proprie, pe care le prezintă
Camerelor reunite ale Parlamentului României până la data de 15 februarie a
anului următor şi le publică, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi
pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.”
43. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 41. – Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii au următoarele
atribuţii referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor:
a) dispun delegarea judecătorilor şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, în
condiţiile legii;
b) numesc în funcţii de conducere judecătorii şi procurorii, în condiţiile legii
şi ale regulamentului;
c) examinează recomandările primite de la Colegiul de conducere al Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie privind numirea în funcţie a judecătorilor în cadrul
Curţii;
d) analizează îndeplinirea condiţiilor legale de către judecătorii stagiari şi
procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de către alţi jurişti
care au fost admişi la concursul de intrare în magistratură, de către judecătorii şi
procurorii înscrişi la concursul de promovare şi de către judecătorii şi procurorii
propuşi pentru numirea în funcţii de conducere;
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e) soluţionează contestaţiile împotriva calificativelor acordate de comisiile
de evaluare anuală a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor,
constituite în condiţiile legii;
f) iau măsuri pentru soluţionarea sesizărilor primite de la justiţiabili sau de la
alte persoane privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor;
g) propun Preşedintelui României numirea în funcţie şi revocarea din funcţie
a preşedintelui, vicepreşedintelui şi preşedinţilor de secţii ai Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie;
h) avizează propunerea ministrului justiţiei de numire şi revocare a
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, a adjuncţiilor
acestora, a procurorilor şefi secţie din aceste parchete, precum şi a procurorului
şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism şi a adjunctului acestuia;
i) aprobă transferul judecătorilor şi procurorilor;
j) dispun suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor;
k) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.”
44. După articolul 41, se introduce un nou articol, articolul 411, cu
următorul cuprins:
„Art. 411. – Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii au următoarele
atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor:
a) aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea secţiilor curţilor de apel, ale instanţelor
din circumscripţiile acestora, precum şi înfiinţarea sediilor secundare ale
instanţelor judecătoreşti şi circumscripţiilor acestora, în condiţiile legii;
b) aprobă propunerea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie sau a Procurorului General al Parchetului Naţional
Anticorupţie de înfiinţare şi desfiinţare a secţiilor în cadrul parchetelor;
c) avizează proiectul de hotărâre a Guvernului privind lista localităţilor care
fac parte din circumscripţiile judecătoriilor;
d) stabilesc categoriile de procese sau de cereri care se soluţionează în
municipiul Bucureşti numai de anumite instanţe, cu respectarea competenţei
materiale prevăzute de lege;
e) la propunerea preşedinţilor curţilor de apel, stabilesc numărul
vicepreşedinţilor curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate,
precum şi judecătoriile la care funcţionează un vicepreşedinte;
f) la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie sau a Procurorului General al Parchetului Naţional
Anticorupţie, după caz, aprobă numărul adjuncţilor procurorilor generali ai
parchetelor de pe lângă curţile de apel şi ai prim-procurorilor parchetelor de pe
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lângă tribunale, precum şi parchetele de pe lângă judecătorii, unde primprocurorii sunt ajutaţi de adjuncţi;
g) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.”
45. La articolul 42, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Dispoziţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) privind percheziţia şi reţinerea
nu se aplică în caz de infracţiune flagrantă.”
46. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 44. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte, prin secţiile
sale, rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a
judecătorilor şi a procurorilor, pentru faptele prevăzute în Legea nr.303/2004.”
47. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 45. – (1) Acţiunea disciplinară se exercită de comisiile de disciplină
ale Consiliului Superior al Magistraturii, formate din un membru al secţiei pentru
judecători şi 2 inspectori ai serviciului de inspecţie judiciară pentru judecători şi,
respectiv un membru al secţiei pentru procurori şi 2 inspectori ai serviciului de
inspecţie judiciară pentru procurori.
(2) Secţia pentru judecători şi secţia pentru procurori a Consiliului Superior
al Magistraturii numesc, în fiecare an, membrii comisiilor prevăzute la alin.(1).În
comisiile de disciplină nu pot fi numiţi doi ani consecutiv aceiaşi membri.
(3) Membrii de drept, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al
Magistraturii nu pot fi numiţi în comisiile de disciplină.
(4) Comisiile de disciplină pot fi sesizate în legătură cu abaterile disciplinare
ale judecătorilor şi procurorilor, de orice persoană interesată sau se pot sesiza din
oficiu.
(5) Orice sesizare privind activitatea necorespunzătoare a judecătorilor şi
procurorilor greşit îndreptată la instanţe sau parchete va fi înaintată comisiilor de
disciplină în termen de 5 zile de la înregistrare.”
48. La articolul 46, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(2) Cercetarea prealabilă se efectuează de inspectorii din cadrul serviciului
de inspecţie judiciară pentru judecători, respectiv din cadrul serviciului de
inspecţie judiciară pentru procurori.
(3) În cadrul cercetării prealabile se stabilesc faptele şi urmările acestora,
împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice alte date concludente din
care să se poată aprecia asupra existenţei sau inexistenţei vinovăţiei. Ascultarea
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celui în cauză şi verificarea apărărilor judecătorului sau procurorului cercetat sunt
obligatorii. Refuzul judecătorului sau procurorului cercetat de a face declaraţii
sau de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal şi nu împiedică
încheierea cercetării. Judecătorul sau procurorul cercetat are dreptul să cunoască
toate actele cercetării şi să solicite probe în apărare.”
49. La articolul 46, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate,
alineatele (31), (32) şi (33) , cu următorul cuprins:
„(31) Rezultatul cercetării prealabile se înaintează comisiei de disciplină în
termen de 60 de zile de la înregistrarea sesizării la Consiliul Superior al
Magistraturii, iar în următoarele 20 de zile comisia de disciplină sesizează secţia
corespunzătoare în vederea soluţionării acţiunii disciplinare.
(32) În cazul în care, înainte de sesizarea secţiei, comisia de disciplină
constată că sunt necesare verificări suplimentare, desemnează un inspector din
cadrul serviciului corespunzător al Inspecţiei judiciare, în vederea completării
cercetării prealabile. Rezultatul verificărilor suplimentare este înaintat în cel mult
30 de zile comisiei de disciplină. În acest caz, termenul de 20 de zile prevăzut la
alin.(1) curge de la primirea rezultatului verificărilor suplimentare.
(33) În cazul în care comisia de disciplină consideră că exercitarea acţiunii
disciplinare nu se justifică, dispune clasarea. ”
50. La articolul 46, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(5) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de
la data săvârşirii abaterii.”
51. Articolul 47 se abrogă.
52. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 48. – (1) În procedura disciplinară în faţa secţiilor Consiliului Superior
al Magistraturii, citarea judecătorului sau procurorului împotriva căruia se
exercită acţiunea disciplinară este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi
reprezentat de un alt judecător sau procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de
un avocat.
(2) Judecătorul sau procurorul şi, după caz, reprezentantul sau avocatul său
au dreptul să ia cunoştinţă de toate actele dosarului şi pot solicita administrarea
de probe în apărare.
(3) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul în care constată că
sesizarea este întemeiată, aplică una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de
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lege, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de judecător sau
procuror şi cu circumstanţele personale ale acestuia.”
53. La articolul 49, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de judecător
sau procuror;”
54. La articolul 50, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 50. – (1) Hotărârile secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin
care s-a soluţionat acţiunea disciplinară se redactează, obligatoriu, în termen de
cel mult 20 de zile de la pronunţare şi se comunică de îndată, în scris,
judecătorului sau procurorului. Comunicarea hotărârilor este asigurată de
Secretariatul General al Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Împotriva hotărârilor prevăzute la alin.(1) se poate exercita recurs în
termen de 15 zile de la comunicare. Competenţa soluţionării recursului aparţine
Completului de 9 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Din Completul
de 9 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior
al Magistraturii şi judecătorul sancţionat disciplinar.”
55. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 52. – (1) Durata mandatului membrilor aleşi ai Consiliului Superior al
Magistraturii este de 6 ani, fără posibilitatea reînvestirii. Membrii Consiliului
Superior al Magistraturii au calitatea de demnitar.
(2) Calitatea de reprezentant al societăţii civile ales membru al Consiliului
Superior al Magistraturii este incompatibilă cu calitatea de parlamentar, ales
local, funcţionar public, judecător sau procuror în activitate, notar public, avocat,
consilier juridic sau executor judecătoresc în exerciţiu.
(3) Dispoziţiile art.61 şi 62 din Legea nr.303/2004 se aplică şi membrilor
Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii încetează,
după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcţie,
nerezolvarea stării de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data alegerii ca
membru al Consiliului Superior al Magistraturii, nerespectarea dispoziţiilor art.62
din Legea nr.303/2004, imposibilitatea exercitării atribuţiilor pe o perioadă mai
mare de trei luni, precum şi prin deces.
(5) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se suspendă
de drept, pentru motivele prevăzute de art.60 din Legea nr.303/2004.”
56. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
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„Art. 53. – (1) Revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior
al Magistraturii se propune de preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului, ori
de o treime din membri, în situaţia în care persoana în cauză nu mai îndeplineşte
condiţiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii,
în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor în cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii sau în cazul aplicării oricărei sancţiuni
disciplinare.
(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la sesizarea formulată
potrivit alin.(1), poate dispune revocarea din funcţia de membru ales al
Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Revocarea din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte se propune de o
treime din numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Dispoziţiile
alin.(2) se aplică în mod corespunzător.
(4) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt revocaţi şi la
cererea majorităţii adunărilor generale de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe
care le reprezintă, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a
atribuţiilor încredinţate prin alegerea ca membru al Consiliului. În cadrul
adunărilor generale, decizia se ia cu votul a 2/3 din numărul judecătorilor sau
procurorilor.
(5) În cazul adunării generale comune a Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie şi a Parchetului Naţional Anticorupţie decizia de revocare a
reprezentantului acestor parchete se ia cu votul majorităţii procurorilor. În cadrul
adunării generale votează şi procurorii din structurile teritoriale ale acestor
parchete.
(6) Decizia de revocare a reprezentantului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
se ia cu votul majorităţii judecătorilor din adunarea generală.
(7) Procedura de revocare poate fi declanşată de orice adunare generală de la
nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului
Superior al Magistraturii a cărui revocare se cere, precum şi de organizaţiile
profesionale ale judecătorilor şi procurorilor.
(8) Centralizarea rezultatelor votului se realizează de adunarea generală care
a iniţiat procedura sau de prima adunare generală sesizată de organizaţiile
profesionale ale judecătorilor şi procurorilor.
(9) În termen de 15 zile de la înregistrarea sesizării semnate şi motivate de
reprezentanţii adunărilor generale prevăzute la alin.(4), Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii dispune revocarea din funcţie a membrului ales.
Dispoziţiile art.54 alin.(2) se aplică în mod corespunzător.”
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57. După articolul 53, se introduc două articole noi, articolele 531 şi 532,
cu următorul cuprins:
„Art. 531. – (1) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii
răspund civil, disciplinar şi penal, în condiţiile legii.
(2) Orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct
sau prin conducătorii instanţelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau
conduita necorespunzătoare a unui membru ales al acestuia, încălcarea
obligaţiilor profesionale ori săvârşirea de către acesta a unor abateri disciplinare.
(3) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii îndeplinesc rolul de instanţe
de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a membrilor aleşi ai Consiliului
pentru faptele prevăzute de art.97 din Legea nr.303/2004.
Art. 532. – (1) În vederea exercitării acţiunii disciplinare este obligatorie
efectuarea cercetării prealabile, care se dispune de Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii.
(2) Cercetarea prealabilă se efectuează de inspectorii din cadrul inspecţiei
judiciare care funcţionează pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) În cadrul cercetării prealabile se stabilesc faptele şi urmările acestora,
împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice alte date concludente din
care să se poată aprecia asupra existenţei sau inexistenţei vinovăţiei. Ascultarea
celui în cauză şi verificarea apărărilor acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui
cercetat de a face declaraţii sau de a se prezenta la cercetări se constată prin
proces-verbal şi nu împiedică încheierea cercetării. Membrul Consiliului Superior
al Magistraturii care este cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi
să solicite probe în apărare.
(4) Inspectorul desemnat înaintează, în cel mult 60 de zile, comisiei de
disciplină constituite potrivit art.45 rezultatul cercetării prealabile. Comisia de
disciplină sesizează secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii
în vederea soluţionării acţiunii disciplinare.
(5) În cazul în care, înainte de sesizarea secţiei, comisia de disciplină
constată că sunt necesare verificări suplimentare, desemnează un inspector din
cadrul serviciului corespunzător al Inspecţiei judiciare, în vederea completării
cercetării prealabile.
(6) În cazul în care comisia de disciplină consideră că exercitarea acţiunii
disciplinare nu se justifică, dispune clasarea.
(7) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii faţă de care se exercită
acţiunea disciplinară nu participă în calitate de membru ales la lucrările Plenului
în care se judecă acţiunea disciplinară.
(8) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la
data săvârşirii abaterii.”
(9) Dispoziţiile art.48-50 se aplică în mod corespunzător.”
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58. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 54. – (1) În cazul încetării calităţii de membru al Consiliului Superior
al Magistraturii înainte de expirarea mandatului, pentru locul rămas vacant se
organizează noi alegeri, potrivit procedurii prevăzută de lege.
(2) Până la alegerea unui nou membru, interimatul va fi asigurat de
judecătorul sau procurorul care a obţinut numărul următor de voturi în cadrul
alegerilor desfăşurate potrivit art.9 alin.(3) sau art.14 ori, după caz, art.20.”
59. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 55. – (1) Pe perioada mandatului, preşedintele şi vicepreşedintele
Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizaţie lunară egală cu cea a
preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care desfăşoară activitate
permanentă, cu excepţia celor prevăzuţi la alin.(1), primesc lunar, pentru
activitatea desfăşurată, o indemnizaţie lunară egală cu cea a unui preşedinte de
secţie al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(3) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor
prevăzuţi la alin.(1) şi (2), primesc lunar, pentru activitatea desfăşurată,
indemnizaţia prevăzută în anexa nr.2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare.”
60. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 56. – Din Consiliul Superior al Magistraturii nu pot face parte, în
timpul aceluiaşi mandat, soţi sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv.”
61. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 59. – (1) Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este
condus de un secretar general.
(2) Secretarul general este numit şi revocat de Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii dintre judecătorii şi procurorii care au cel puţin 8 ani vechime în
magistratură.
(3) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii poate fi ajutat
de un secretar general adjunct, specialist în management, resurse umane sau în
domeniul financiar.
(4) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii primeşte o
indemnizaţie lunară egală cu cea a secretarului general din Ministerul Justiţiei
prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.177/2002 privind salarizarea
şi alte drepturi ale magistraţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 347/2003, cu modificările ulterioare, iar adjunctul acestuia, o indemnizaţie
lunară egală cu cea a unui secretar general adjunct din Ministerul Justiţiei,
prevăzută de acelaşi act normativ.”
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62. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 60. – (1) Pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
funcţionează Inspecţia judiciară, condusă de un inspector şef.
(2) În cadrul Inspecţiei judiciare funcţionează un serviciu de inspecţie
judiciară pentru judecători şi un serviciu de inspecţie judiciară pentru procurori.
(3) Inspectorii din cadrul Inspecţiei judiciare sunt numiţi de Plen, prin
concurs sau examen, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la
art.59 alin.(2) şi au avut calificativul foarte bine la ultima evaluare. Funcţia de
inspector poate fi ocupată şi de judecători sau procurori detaşaţi.
(4) Inspectorii pot solicita preşedinţilor instanţelor judecătoreşti şi
conducătorilor parchetelor din circumscripţia altei curţi de apel decât cea în care
se află instanţa sau parchetul unde se efectuează o verificare, să desemneze
judecători sau procurori, prin rotaţie, care să efectueze anumite acte dintre cele
date în competenţa Inspecţiei judiciare.
(5) Atribuţiile Inspecţiei judiciare, structura, numărul şi salarizarea
inspectorilor se stabilesc de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în
limitele bugetului.”
63. Articolele 65-67 abrogă.
Art. II. - (1) În cazul încetării mandatului unuia dintre judecătorii aleşi în
actualul Consiliu Superior al Magistraturii ca reprezentant al curţilor de apel, se
organizează alegeri pentru desemnarea celui de-al doilea reprezentant al
judecătoriilor, potrivit prezentei legi.
(2) În cazul încetării mandatului reprezentantului Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau reprezentantului Parchetului Naţional
Anticorupţie în actualul Consiliul Superior al Magistraturii, se organizează
alegeri pentru desemnarea celui de-al doilea reprezentant al parchetelor de pe
lângă tribunale, potrivit prezentei legi.
(3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Consiliul
Superior al Magistraturii numeşte secretarul general adjunct, în condiţiile
prevăzute de articolul 59.
Art. III. – În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
Consiliul Superior al Magistraturii îşi va modifica Regulamentul de organizare şi
funcţionare şi va actualiza Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, care
se publică în Monitorul Oficial.
Art. IV. – Comisiile de disciplină vor fi numite în termen de 30 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legi.
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Art. V. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrară
se abrogă.
Art. VI. – Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.599 din 2 iulie 2004, cu
modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
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TITLUL XVI
Modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Art. I. – Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.576 din 29 iunie 2004, cu modificările
şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – (1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi
egală pentru toţi.”
2. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă,
litera d1), cu următorul cuprins:
„d1) instanţe militare;”
3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – Asistenţa judiciară internaţională se solicită sau se acordă în
condiţiile prevăzute de lege, de tratatele internaţionale la care România este parte
sau, după caz, pe bază de reciprocitate.”
4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 9. – Plenul Consiliului Superior al Magistraturii funcţionează ca
instanţă de judecată pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de judecători şi
procurori împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile Consiliului Superior al
Magistraturii, cu excepţia celor date în materie disciplinară.”
5. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu
următorul cuprins:
„Art. 101. – Activitatea de judecată se desfăşoară cu respectarea principiilor
distribuirii aleatorii a dosarelor şi continuităţii, cu excepţia situaţiilor în care
judecătorul nu poate participa la judecată din motive obiective.”
6. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu
următorul cuprins:
„Art. 111. – (1) Şedinţele de judecată se înregistrează prin mijloace tehnice
video sau audio, ori se consemnează prin stenografiere. Înregistrările sau
stenogramele se transcriu de îndată.
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(2) Grefierul sau specialistul în stenografie consemnează toate afirmaţiile,
întrebările şi susţinerile celor prezenţi, inclusiv ale preşedintelui completului de
judecată.
(3) La cerere, părţile pot primi o copie a transcrierii înregistrărilor,
stenogramelor sau notelor grefierului.”
7. La articolul 12, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(6) Dezbaterile purtate de părţi în limba maternă se înregistrează,
consemnându-se în limba română. Obiecţiunile formulate de cei interesaţi cu
privire la traduceri şi consemnarea acestora se rezolvă de instanţa de judecată
până la încheierea dezbaterilor din acel dosar consemnându-se în încheierea de
şedinţă.”
8. La articolului 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Preşedintele, vicepreşedintele şi 9 judecători, aleşi pe o perioadă de 3
ani în adunarea generală a judecătorilor, cu reprezentarea fiecărei secţii,
constituie colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Când se
dezbat probleme economico-financiare şi administrative, la şedinţele colegiului
de conducere participă managerul economic al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
care are vot consultativ. La şedinţele colegiilor de conducere pot participa şi
preşedinţii de secţii.”
9. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„b) analizează candidaturile depuse pentru funcţia de judecător la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţiei şi prezintă Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii raportul consultativ asupra promovării în funcţia de judecător la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;”
10. La articolul 27 alineatul (1), litera e) se abrogă.
11. La articolul 30 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu
următorul cuprins:
„(2) Completul de 9 judecători se constituie, de regulă, din judecători
specializaţi, în funcţie de natura cauzei.”
12. La articolul 33, alineatul (2) se abrogă.
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13. La articolul 33, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) În cadrul curţilor de apel funcţionează secţii sau, după caz, complete
specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori
şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte
de muncă şi asigurări sociale, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor,
secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii.”
14. La articolul 34, alineatul (2) se abrogă.
15. La articolul 34, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(4) În cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete
specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori
şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte
de muncă şi asigurări sociale, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor,
secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii.”
16. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 35. – (1) În domeniile prevăzute de art.34 alin.(4) se pot înfiinţa
tribunale specializate.
(2) Tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate juridică, care pot
funcţiona la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti şi au, de regulă, sediul
în municipiul reşedinţă de judeţ.
(3) Tribunalele specializate preiau cauzele de competenţa tribunalului în
domeniile în care se înfiinţează.”
17. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 37. – (1) În raport cu natura şi numărul cauzelor, în cadrul
judecătoriilor se pot înfiinţa secţii sau complete specializate.
(2) În cadrul judecătoriilor se vor organiza secţii sau complete specializate
pentru minori şi familie.”
18. După articolul 37, se introduce un articol nou, articolul 371, cu
următorul cuprins:
„Art. 371. – (1) Completele şi secţiile specializate pentru minori şi familie,
precum şi tribunalele specializate pentru minori şi familie judecă atât infracţiunile
săvârşite de minori, cât şi infracţiunile săvârşite asupra minorilor.
(2) Când în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi, unii minori şi alţii majori
şi nu este posibilă disjungerea, competenţa aparţine tribunalului specializat pentru
minori şi familie.
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(3) Dispoziţiile Codului de procedură penală se aplică în mod
corespunzător.”
19. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 38. – (1) Secţiile şi completele specializate ale curţilor de apel şi ale
instanţelor din circumscripţia acestora se înfiinţează la propunerea colegiilor de
conducere ale fiecărei instanţe, prin hotărâre a Consiliului Superior al
Magistraturii.
(2) Componenţa secţiilor şi completelor specializate se stabileşte de colegiul
de conducere al instanţei, în raport cu volumul de activitate, ţinându-se seama de
specializarea judecătorului.
(3) În mod excepţional, în situaţia în care în cadrul unei secţii nu se poate
constitui un complet de judecată, colegiul de conducere al instanţei poate dispune
participarea unor judecători de la alte secţii.”
20. Secţiunea a 2-a – „Competenţa instanţelor judecătoreşti” a
Capitolului II din Titlul II se abrogă.
21. La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 46. – (1) Fiecare instanţă judecătorească este condusă de un preşedinte
care exercită atribuţiile manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii
acesteia.”
22. La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Verificările efectuate personal de preşedinţi sau vicepreşedinţi sau prin
judecători anume desemnaţi trebuie să respecte principiile independenţei
judecătorilor şi supunerii lor numai legii, precum şi autoritatea de lucru judecat.”
23. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 52. – (1) În cadrul fiecărei instanţe judecătoreşti funcţionează un
colegiu de conducere, care hotărăşte cu privire la problemele generale de
conducere ale instanţei şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art.38.
(2) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un număr impar de membri şi
au următoarea componenţă:
a) la curţile de apel şi tribunale: preşedintele şi 6 judecători, aleşi pe o
perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor;
b) la tribunale specializate şi judecătorii: preşedintele şi 2 sau 4 judecători,
aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor.
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(3) Hotărârile colegiului de conducere se adoptă cu votul majorităţii
membrilor săi.
(4) La şedinţele colegiilor de conducere pot participa şi preşedinţii de secţii.
(5) La curţile de apel şi tribunale, când colegiul de conducere dezbate
probleme economico-financiare sau administrative, la şedinţele acestuia participă
şi managerul economic al instanţei, cu vot consultativ.
(6) În funcţie de problemele supuse dezbaterii, la şedinţele colegiilor de
conducere ale curţilor de apel, ale tribunalelor şi tribunalelor specializate pot fi
invitaţi şi judecători de la alte instanţe, care nu au drept de vot.
(7) Membrii aleşi ai colegiilor de conducere pot fi revocaţi de adunările
generale în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor prevăzute de lege.”
24. La articolul 53, se introduc două alineate noi, alineatele (3) şi (4), cu
următorul cuprins:
„(3) Adunările generale ale judecătorilor se convoacă şi la solicitarea unei
treimi din numărul judecătorilor care fac parte din aceasta.
(4) Adunările generale ale judecătorilor se pot convoca şi de către Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii sau colegiul de conducere al instanţei.”
25. La articolul 54, după litera e) se introduc două litere noi, literele e1)
şi e2), cu următorul cuprins:
„e1) aleg şi revocă membrii colegiilor de conducere;
e2) iniţiază procedura de revocare a membrilor Consiliului Superior al
Magistraturii, în condiţiile prevăzute de Legea nr.317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii;”
26. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 55. – (1) Colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de
judecată la începutul anului, urmărind asigurarea continuităţii completului.
Schimbarea membrilor completelor se face în mod excepţional, pe baza criteriilor
obiective stabilite de Regulamentul de ordine interioară a instanţelor
judecătoreşti.
(2) Completul de judecată este prezidat, prin rotaţie, de unul dintre membrii
acestuia.”
27. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 57. – (1) Cauzele date, potrivit legii, în competenţa de primă instanţă a
judecătoriei, tribunalului şi curţii de apel se judecă în complet format dintr-un
judecător, cu excepţia cauzelor privind conflictele de muncă şi de asigurări
sociale.
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(2) Apelurile se judecă în complet format din 2 judecători, iar recursurile, în
complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.
(3) În cazul completului format din 2 judecători, dacă aceştia nu ajung la un
acord asupra hotărârii ce urmează a se pronunţa, procesul se judecă din nou în
complet de divergenţă, în condiţiile legii.
(4) Completul de divergenţă se constituie prin includerea, în completul de
judecată, a preşedintelui sau a vicepreşedintelui instanţei, a preşedintelui de secţie
ori a judecătorului din planificarea de permanenţă.”
28. După Capitolul II al Titlului II se introduce un capitol nou,
Capitolul III – „Instanţele militare”, cu următorul cuprins:
„Capitolul III
Instanţele militare
Art. 581. – (1) Instanţele militare sunt:
a) Tribunalele militare;
b) Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti;
c) Curtea Militară de Apel Bucureşti.
(2) Circumscripţiile instanţelor militare sunt prevăzute în anexa nr.2 care
face parte integrantă din prezenta lege.
(3) Instanţele militare au, fiecare, statut de unitate militară, cu indicativ
propriu.
Art. 582. – (1) Instanţele militare judecă la sediul acestora. Pentru motive
temeinice, instanţa poate dispune ca judecata să se desfăşoare în alt loc.
(2) Instanţele militare pot judeca şi pe teritoriul altor state, militari români,
membri ai unei forţe multinaţionale, în condiţiile în care, potrivit unei convenţii
internaţionale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitată
jurisdicţia
română.
Art. 583. – (1) La şedinţele de judecată, judecătorii şi procurorii militari sunt
obligaţi să poarte uniforma militară.
(2) Când inculpatul este militar activ, preşedintele completului de judecată,
precum şi procurorul care participă la judecarea cauzei trebuie să facă parte cel
puţin din aceeaşi categorie de grade.
(3) Când gradul procurorului nu face parte din aceeaşi categorie cu gradul
învinuitului sau inculpatului, acesta va fi asistat de un alt procuror cu grad din
categoria corespunzătoare, numit de conducătorul parchetului la care este
înregistrată cauza.
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Art. 584. – (1) În municipiile Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara
funcţionează tribunale militare.
(2) Tribunalele militare judecă procesele şi cererile date prin lege în
competenţa lor.
(3) Tribunalul militar este condus de un preşedinte ajutat de un
vicepreşedinte. Dispoziţiile art.52-54 se aplică în mod corespunzător, colegiile de
conducere fiind formate din preşedinte şi doi judecători.
Art. 585. – (1) În municipiul Bucureşti funcţionează Tribunalul Militar
Teritorial Bucureşti.
(2) Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti este condus de un preşedinte
ajutat de un vicepreşedinte. Dispoziţiile art.52-54 se aplică în mod corespunzător,
colegiul de conducere fiind format din preşedinte şi doi judecători.
(3) Preşedintele Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti este ordonator
terţiar de credite.
Art. 586. – (1) Curtea Militară de Apel funcţionează în municipiul
Bucureşti, ca instanţă unică, cu personalitate juridică, fiind condusă de un
preşedinte ajutat de un vicepreşedinte. Dispoziţiile art.52-54 se aplică în mod
corespunzător, colegiul de conducere fiind format din preşedinte şi doi judecători.
(2) Preşedintele Curţii Militare de Apel Bucureşti este ordonator secundar
de credite.”
29. La articolul 59, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 59. – (1) Ministerul Public îşi exercită atribuţiile în temeiul legii şi
este condus de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie.”
30. La articolul 60, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu
următorul cuprins:
„i1) verifică respectarea legii la locurile de deţinere preventivă;”
31. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) În soluţiile dispuse, procurorul este independent, în condiţiile prevăzute
de lege. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, în cadrul
procedurii de verificare a conduitei judecătorilor şi procurorilor, intervenţia
procurorului ierarhic superior, în orice formă, în efectuarea urmăririi penale sau
în adoptarea soluţiei.”
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32. La articolul 61, după alineatul (2) se introduc două alineate noi,
alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
„(3) Soluţiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către
procurorul ierarhic superior, când sunt apreciate ca fiind nelegale. Măsura
infirmării este supusă controlului instanţei competente să judece cauza în fond, la
cererea procurorului care a adoptat soluţia.
(4) Lucrările repartizate pot fi trecute altui procuror numai în cazul
suspendării sau al încetării calităţii acestuia, potrivit legii, ori, în absenţa sa, dacă
există cauze obiective care justifică urgenţa şi care împiedică rechemarea sa.
Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, în cadrul
procedurii de verificare a conduitei judecătorilor şi procurorilor măsura dispusă
de procurorul ierarhic superior.”
33. La articolul 62, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Controlul exercitat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de procurorul general al Parchetului Naţional
Anticorupţie sau de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel
asupra procurorilor din subordine se poate realiza direct sau prin procurori anume
desemnaţi.”
34. La articolul 63, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Serviciile şi organele specializate în culegerea, prelucrarea şi arhivarea
informaţiilor au obligaţia de a pune, de îndată, la dispoziţia parchetului
competent, la sediul acestuia, toate datele şi toate informaţiile, neprelucrate,
deţinute în legătură cu săvârşirea infracţiunilor.”
35. La articolul 64, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Procurorul este liber să prezinte în instanţă concluziile pe care le
consideră întemeiate, potrivit legii, ţinând seama de probele administrate în
cauză. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii intervenţia
procurorului ierarhic superior, pentru influenţarea în orice formă a concluziilor.”
36. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 66. – (1) Ministrul justiţiei, când consideră necesar, din proprie
iniţiativă sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercită controlul
asupra procurorilor, prin procurori anume desemnaţi de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, de
procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie, ori de ministrul justiţiei.
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(2) Controlul constă în verificarea eficienţei manageriale, a modului în care
procurorii îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu şi în care se desfăşoară raporturile
de serviciu cu justiţiabilii şi cu celelalte persoane implicate în lucrările de
competenţa parchetelor. Controlul nu poate viza măsurile dispuse de procuror în
cursul urmăririi penale şi soluţiile adoptate.
(3) Ministrul justiţiei poate să ceară procurorului general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, procurorului general al
Parchetului Naţional Anticorupţie informări asupra activităţii parchetelor şi să
dea îndrumări scrise cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea şi
combaterea eficientă a criminalităţii.”
37. La articolul 67, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este condus de
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
ajutat de un prim-adjunct şi un adjunct.”
38. La articolul 67, după alineatul (2) se introduce un alineat nou,
alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) În activitatea sa, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie este ajutat de 3 consilieri.”
39. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 69. – Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie exercită, direct sau prin procurori anume desemnaţi, controlul
asupra tuturor parchetelor.”
40. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 72. – (1) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are în
structură secţii conduse de procurori şefi, care pot fi ajutaţi de adjuncţi. În cadrul
secţiilor pot funcţiona servicii şi birouri conduse de procurori şefi.
(2) În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
funcţionează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată
şi Terorism, ca structură specializată în combaterea criminalităţii organizate şi
terorismului.
(3) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism se încadrează cu procurori numiţi prin ordin al procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Consiliului
Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţii,
aprobat potrivit legii.
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(4) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism procurorii trebuie să aibă o bună pregătire
profesională, o conduită morală ireproşabilă, o vechime de cel puţin 6 ani în
funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi admişi în urma interviului
organizat de comisia constituită în acest scop.
(5) La interviu poate participa orice procuror care îndeplineşte condiţiile
prevăzute la alin.(4).
(6) Interviul constă în verificarea pregătirii profesionale, a capacităţii de a
lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, rezistenţei la stres, precum şi altor
calităţi specifice.
(7) La evaluarea candidaţilor, vor fi avute în vedere şi activitatea
desfăşurată de procurori, cunoaşterea unei limbi străine şi cunoştinţele de operare
pe calculator.
(8) Comisia prevăzută la alin.(4) este numită prin ordin al procurorului
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi este
formată din 3 procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism. Din comisie pot face parte şi specialişti în
psihologie, resurse umane şi alte domenii.
(9) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie evaluează, anual, rezultatele obţinute de procurorii Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
(10) Procurorii numiţi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism pot fi revocaţi prin ordin al procurorului
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu avizul
Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a
atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare.
(11) La data încetării activităţii în cadrul Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism procurorul revine la
parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul să funcţioneze
potrivit legii.
(12) Atribuţiile, competenţa, structura, organizarea şi funcţionarea Direcţiei
de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt
stabilite prin lege specială.
(13) Dispoziţiile art.48 alin.(10) şi (11) din Legea nr.303/2004 se aplică în
mod corespunzător.”
41. La articolul 74, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie este constituit din procurorul general al Parchetului de pe lângă
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul, şi 5 procurori aleşi în adunarea
generală a procurorilor.
(3) Dispoziţiile art.52 alin.(3) - (7) se aplică în mod corespunzător.”
42. După articolul 75, se introduce un articol nou, articolul 751, cu
următorul cuprins:
„Art. 751. – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
elaborează anual un raport privind activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă
Consiliului Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna
februarie a anului următor. Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului
concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie.”
43. La articolul 76, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 76. – (1) Parchetul Naţional Anticorupţie este specializat în
combaterea infracţiunilor de corupţie, potrivit legii, îşi exercită atribuţiile pe
întreg teritoriul României, şi funcţionează pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie.”
44. La articolul 77, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 77. – (1) Parchetul Naţional Anticorupţie îşi desfăşoară activitatea
potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic.”
45. La articolul 78, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 78. – (1) Parchetul Naţional Anticorupţie este condus de un procuror
general, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ajutat de 2 adjuncţi, asimilaţi adjunctului
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(2) În activitatea sa, procurorul general al Parchetului Naţional
Anticorupţie este ajutat de 2 consilieri, asimilaţi consilierilor procurorului general
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.”
46. La articolul 79, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Colegiul de conducere al Parchetului Naţional Anticorupţie este
constituit din procurorul general, unul dintre adjuncţii acestuia şi 5 procurori aleşi
în adunarea generală a procurorilor.
(3) Dispoziţiile art.52 alin.(3)-(7) se aplică în mod corespunzător.”
137

47. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 83. – (1) Parchetul Naţional Anticorupţie se încadrează cu procurori
numiţi prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu
avizul Consiliul Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul
de funcţii, aprobat potrivit legii.
(2) Pentru a fi numiţi în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, procurorii
trebuie să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, o
vechime de cel puţin 6 ani în funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost
declaraţi admişi în urma unui interviu organizat de comisia constituită în acest
scop.
(3) La interviu poate participa orice procuror care îndeplineşte condiţiile
prevăzute la alin.(2).
(4) Interviul constă în verificarea pregătirii profesionale, a capacităţii de a
lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, rezistenţei la stres, precum şi altor
calităţi specifice.
(5) La evaluarea candidaţilor, vor fi avute în vedere şi activitatea
desfăşurată de procurori, cunoaşterea unei limbi străine şi cunoştinţele de operare
pe calculator.
(6) Comisia prevăzută la alin.(2) este numită prin ordin al procurorului
general al Parchetului Naţional Anticorupţie şi este formată din 3 procurori de la
Parchetul Naţional Anticorupţie. Din comisie pot face parte şi specialişti în
psihologie, resurse umane şi alte domenii.
(7) Procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie evaluează, anual,
rezultatele obţinute de procurorii Parchetului Naţional Anticorupţie.
(8) Procurorii numiţi în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie pot fi
revocaţi prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie,
cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării
necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul aplicării unei
sancţiuni disciplinare.
(9) La data încetării activităţii în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie
procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul
să funcţioneze potrivit legii.
(10) Atribuţiile, competenţa, structura, organizarea şi funcţionarea
Parchetului Naţional Anticorupţie sunt stabilite prin lege specială.
(11) Dispoziţiile art.48 alin.(10) şi (11) din Legea nr.303/2004 privind
statutul magistraţilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod
corespunzător.”
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48. După articolul 83, se introduce un articol nou, articolul 831, cu
următorul cuprins:
„Art. 831. – Parchetul Naţional Anticorupţie elaborează anual un raport
privind activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă Consiliului Superior al
Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului
următor. Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra
raportului de activitate a Parchetului Naţional Anticorupţie.”
49. La articolul 90, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Conducătorul fiecărui parchet repartizează procurorii pe secţii, servicii
şi birouri, în funcţie de pregătirea, specializarea şi aptitudinile acestora.”
50. La articolul 90, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Conducătorul fiecărui parchet repartizează dosarele procurorilor, ţinând
cont de specializarea acestora.”
51. La articolul 91, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Dispoziţiile art.52 alin.(2)-(7) se aplică în mod corespunzător.”
52. După articolul 92 se introduce o secţiune nouă, Secţiunea a 4-a –
„Organizarea parchetelor militare”, cu următorul cuprins:
„Secţiunea a 4-a
Organizarea parchetelor militare
Art. 921. – (1) Pe lângă fiecare instanţă militară funcţionează un parchet
militar. Pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti funcţionează Parchetul
Militar de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pe lângă Tribunalul Militar
Teritorial Bucureşti funcţionează Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar
Teritorial Bucureşti, iar pe lângă tribunalele militare funcţionează parchetele de
pe lângă tribunalele militare.
(2) Circumscripţiile parchetelor militare sunt prevăzute în anexa nr.2 care
face parte integrantă din prezenta lege.
(3) Parchetele militare prevăzute la alin.(1) au, fiecare, statut de unitate
militară, cu indicativ propriu.
Art. 922. – (1) Parchetele militare sunt conduse de un prim-procuror militar
ajutat de un prim-procuror militar adjunct.
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(2) Parchetul Militar de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti este condus de
un procuror general militar, ajutat de un procuror general militar adjunct.
Art. 923. – (1) Parchetele militare exercită prin procurorii militari atribuţiile
prevăzute la art.60, care se aplică în mod corespunzător.
(2) Parchetele militare efectuează urmărirea penală în cauzele privind fapte
penale comise de militari români dislocaţi pe teritoriul altor state, în cadrul unor
forţe multinaţionale, în condiţiile în care, potrivit unei convenţii internaţionale, pe
teritoriul statului primitor poate fi exercitată jurisdicţia română. Procurorii
militari participă la şedinţele de judecată ce se desfăşoară potrivit art.582.
(3) Parchetele militare dispun de organe de cercetare specială puse în
serviciul lor şi faţă de care exercită atribuţiile prevăzute la art.60 lit. b).
(4) Dispoziţiile art.91 şi 92 se aplică în mod corespunzător.
Art. 924. – (1) Când inculpatul este militar activ, procurorul militar care
efectuează urmărirea penală trebuie să facă parte cel puţin din aceeaşi categorie
de grade.
(2) Când gradul procurorului nu face parte din aceeaşi categorie cu gradul
învinuitului sau inculpatului, acesta va fi asistat de un alt procuror cu grad din
categoria corespunzătoare, numit de conducătorul parchetului la care este
înregistrată cauza.
Art. 925. – (1) În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie şi Parchetului Naţional Anticorupţie funcţionează secţii sau servicii de
combatere a infracţiunilor săvârşite de militari care au, fiecare, statut de unitate
militară, cu indicativ propriu.
(2) Pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, precum şi pentru
stabilirea cauzelor care generează sau favorizează criminalitatea în rândul
militarilor, secţiile sau serviciile din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie şi Parchetului Naţional Anticorupţie organizează şi
desfăşoară activităţi comune ale procurorilor militari cu organele de control din
cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor,
precum şi din cadrul altor structuri militare, pe bază de protocoale.”
53. La articolul 93, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 93. – (1) Institutul Naţional al Magistraturii este instituţia publică cu
personalitate juridică, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii,
care realizează formarea iniţială a judecătorilor şi procurorilor, formarea
profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor în funcţie, precum şi
formarea formatorilor, în condiţiile legii.”
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54. La articolul 94, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 94. – (1) Institutul Naţional al Magistraturii este condus de un consiliu
ştiinţific format din 13 membri: un judecător al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un
judecător al Curţii de Apel Bucureşti, un procuror de la Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel Bucureşti, desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, 3
profesori universitari, recomandaţi de Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti, Facultatea de Drept a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi
Facultatea de Drept a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, 3
reprezentanţi aleşi ai personalului de instruire din cadrul Institutului, un
reprezentant al auditorilor de justiţie, un reprezentant al asociaţiilor profesionale
legal constituite ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi directorul Institutului
Naţional al Magistraturii, care face parte de drept din consiliu şi îl prezidează.
(2) Directorul Institutului Naţional al Magistraturii şi cei doi adjuncţi ai
acestuia sunt numiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea
Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, din rândul
personalului de instruire de specialitate juridică al Institutului, al judecătorilor şi
procurorilor sau al cadrelor didactice din învăţământul superior juridic acreditat
potrivit legii.”
55. La articolul 94, alineatul (4) se abrogă.
56. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 98. – (1) Personalul de instruire al Institutului Naţional al
Magistraturii este asigurat, de regulă, din rândul judecătorilor şi procurorilor în
funcţie, care pot fi detaşaţi în condiţiile prezentei legi, cu acordul lor, în cadrul
Institutului, cu avizul consiliului ştiinţific al Institutului.
(2) Institutul Naţional al Magistraturii poate folosi, în condiţiile legii, şi
cadre didactice din învăţământul juridic superior acreditat potrivit legii, alţi
specialişti români şi străini, precum şi personal de specialitate juridică prevăzut la
art.86 alin.(1) din Legea nr.303/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru desfăşurarea procesului de formare profesională.
(3) Salarizarea personalului de instruire al Institutului Naţional al
Magistraturii la plata cu ora se face în funcţie de numărul de ore de seminar sau
curs susţinute, de indemnizaţia brută lunară a funcţiei de judecător la Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie şi de norma didactică stabilită conform art.80 alin.(2) din
Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.”
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57. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 99. – Prin hotărâre a Guvernului se pot înfiinţa, în subordinea
Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Public, centre regionale de formare
profesională continuă a grefierilor şi a altor categorii de personal de specialitate.”
58. La articolul 100, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„e) sunt apte, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea
funcţiei.”
59. La articolul 101, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(2) Dispoziţiile legale privind obligaţiile, interdicţiile şi incompatibilităţile
judecătorilor şi procurorilor se aplică şi asistenţilor judiciari.
(3) Dispoziţiile referitoare la concediul de odihnă, asistenţă medicală
gratuită şi gratuitatea transportului, prevăzute de lege pentru judecători şi
procurori, se aplică şi asistenţilor judiciari.
(4) Asistenţii judiciari depun jurământul în condiţiile prevăzute de lege
pentru judecători şi procurori.”
60. La articolul 103, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 103. – (1) Asistenţilor judiciari li se aplică dispoziţiile legale privind
abaterile şi sancţiunile disciplinare, precum şi motivele de eliberare din funcţie
prevăzute de lege pentru judecători şi procurori.”
61. La articolul 106, după alineatul (3) se introduce un alineat nou,
alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Instanţele şi parchetele militare au în structură şi un compartiment de
documente clasificate.”
62. La articolul 107, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Conducătorul biroului, care îndeplineşte şi rolul de purtător de cuvânt,
poate fi un judecător sau procuror desemnat de preşedintele instanţei sau, după
caz, de conducătorul parchetului ori un absolvent al unei facultăţi de jurnalistică
sau specialist în comunicare, numit prin concurs sau examen.”
63. La articolul 108, după alineatul (4) se introduce un alineat nou,
alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) Personalul auxiliar de la instanţele şi parchetele militare, de la secţiile
sau serviciile din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
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şi Parchetului Naţional Anticorupţie poate proveni şi din rândul militarilor
activi.”
64. La articolul 109, după alineatul (2) se introduce un alineat nou,
alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) La şedinţele de judecată, grefierii militari sunt obligaţi să poarte
uniforma militară.”
65. Articolul 110 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 110. – (1) În vederea informatizării activităţii instanţelor şi
parchetelor, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ministrul justiţiei,
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
sau, după caz, procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie iau măsuri
pentru dotarea tehnică corespunzătoare a acestora.
(2) Numărul informaticienilor se stabileşte de către preşedintele instanţei
sau, după caz, de către conducătorul parchetului, cu avizul conform al direcţiei
de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, respectiv al compartimentului
informatic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(3) În cazul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului Naţional
Anticorupţie, avizul prevăzut la alin.(2) nu este necesar.
(4) În vederea creării unui sistem informatic unitar şi funcţional, instituţiile
sistemului judiciar au obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile prevăzute în
strategia de informatizare a sistemului judiciar, care se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei.
(5) Dotarea tehnică necesară informatizării instanţelor militare, a secţiei sau
serviciului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
ori, după caz, din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, precum şi a
parchetelor militare se asigură de Ministerul Apărării Naţionale.”
66. La articolul 111, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Numărul personalului Jandarmeriei Române necesar pentru aplicarea
prevederilor alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
ministrului justiţiei şi ministrului administraţiei şi internelor, precum şi a
preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.”
67. După articolul 111, se introduc două articole noi, articolul 1111 şi
articolul 1112, cu următorul cuprins:
„Art. 1111. – (1) Instanţele şi parchetele militare dispun de poliţia militară
pusă în serviciul lor de Ministerul Apărării Naţionale, în mod gratuit. Necesarul
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de personal de poliţie militară va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Apărării Naţionale.
(2) Poliţia militară pusă în serviciul instanţelor şi parchetelor militare este
subordonată preşedinţilor sau prim-procurorilor acestora.
(3) Paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare, a celorlalte spaţii
folosite de acestea, a bunurilor şi valorilor ce le aparţin, supravegherea accesului
şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii, se
asigură, în mod gratuit, de către Poliţia Militară.
(4) Numărul personalului necesar pentru fiecare instanţă sau parchet va fi
stabilit de ministrul justiţiei, la propunerea preşedintelui Curţii Militare de Apel şi
a secţiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie.
Art. 1112. – Poliţia Română şi Jandarmeria Română au obligaţia de a acorda
sprijinul necesar, potrivit atribuţiilor legale, instanţelor şi parchetelor militare,
secţiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie şi din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, pentru buna
desfăşurare a procesului penal, la solicitarea acestora.”
68. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 112. – Modul de utilizare a personalului de poliţie pentru asigurarea
protecţiei judecătorilor şi procurorilor, precum şi modul de utilizare a
personalului Jandarmeriei Române pentru asigurarea pazei sediilor instanţelor
judecătoreşti şi parchetelor, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora,
supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare se stabilesc prin protocol
încheiat între Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie sau, după caz, Ministerul
Justiţiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.”
69. La articolul 113, după alineatul (3) se introduce un alineat nou,
alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Dispoziţiile alin.(1) şi (2) se aplică şi Curţii Militare de Apel Bucureşti
şi Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti.”
70. La articolul 114, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) La concursul prevăzut la alin.(1) se pot înscrie persoanele care au studii
economice superioare şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani.”
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71. La articolul 115, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins :
„d) organizează elaborarea, fundamentarea şi prezentarea la organele
abilitate a proiectelor de buget anuale, la termenele şi în condiţiile prevăzute de
Legea finanţelor publice nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;”
72. La articolul 115, după litera g) se introduc trei litere noi, literele h),
i) şi j), cu următorul cuprins:
„h) urmăreşte şi răspunde de utilizarea cu eficienţă a fondurilor primite de la
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor
speciale, precum şi a celor constituite din veniturile proprii, potrivit legii ;
i) organizează ţinerea la zi a contabilităţii instanţei şi parchetului din
circumscripţia în cadrul căreia funcţionează şi controlează efectuarea corectă a
tuturor operaţiunilor financiar-contabile în documentele specifice, precum şi
întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiilor financiare asupra
patrimoniului aflat în administrare, potrivit prevederilor Legii contabilităţii
nr.82/1991, republicată;
j) coordonează activitatea de administrare a sediilor instanţelor şi
parchetelor din circumscripţiile în cadrul cărora funcţionează, stabilind măsuri
pentru asigurarea condiţiilor materiale în vederea desfăşurării corespunzătoare a
activităţii acestora. De asemenea, asigură ordinea, curăţenia şi paza bunurilor în
sediile instanţelor, inclusiv măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.”
73. După articolul 117, se introduce un articol nou, articolul 1171, cu
următorul cuprins:
„Art. 1171. – (1) Instanţele militare care nu au sediul în municipiul
Bucureşti şi parchetele de pe lângă acestea au în structură un compartiment
economico-administrativ.
(2) Personalul auxiliar din compartimentul economico-administrativ are
următoarele atribuţii principale:
a) întocmeşte documentaţia pentru achiziţiile publice, serviciile şi lucrările
necesare desfăşurării activităţii instanţelor;
b) asigură aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi uz gospodăresc,
mijloace fixe şi obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfăşurării optime a
activităţii instanţelor;
c) asigură întreţinerea şi funcţionarea clădirilor, instalaţiilor tehnico-sanitare
de încălzire, a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotare;
d) asigură ordinea, curăţenia şi paza bunurilor în sediile instanţelor;
e) întreprinde măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi
pentru înlăturarea consecinţelor unor calamităţi.”
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74. La articolul 118, după alineatul (3) se introduce un alineat nou,
alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Bugetul instanţelor şi parchetelor militare este gestionat de Ministerul
Apărării Naţionale, ministrul apărării naţionale având calitatea de ordonator
principal de credite.”
75. La articolul 119, după alineatul (5) se introduc două noi alineate,
alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
„(6) Proiectele de buget anual se elaborează de Curtea Militară de Apel
Bucureşti, respectiv de secţia sau serviciul din cadrul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după consultarea celorlalte instanţe şi parchete
militare, se supun avizului conform al Consiliului Superior al Magistraturii şi se
transmit Ministerului Apărării Naţionale.
(7) Anual, Guvernul României va include în bugetul Ministerului Apărării
Naţionale fondurile necesare potrivit art.118 alin.(4).”
76. La articolul 121, după alineatul (2) se introduce un alineat nou,
alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Pentru instanţele şi parchetele militare, numărul maxim de posturi se
aprobă, potrivit alin.(1), cu avizul consultativ al ministrului apărării naţionale.”
77. La articolul 122 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu
următorul cuprins:
„(2) Statele de funcţii şi de personal pentru fiecare instanţă militară şi
parchet de pe lângă aceasta se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul
conform al Consiliului Superior al Magistraturii şi al ministrului apărării
naţionale.”
78. După articolul 122 se introduce un articol nou, articolul 1221, cu
următorul cuprins:
„Art. 1221. – Începând cu data de 1 ianuarie 2008, atribuţiile Ministerului
Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al
tribunalelor specializate şi al judecătoriilor vor fi preluate de Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie.”
79. Articolul 123 se abrogă.
80. La articolul 125, după alineatul (2) se introduce un alineat nou,
alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Drepturile materiale şi băneşti ale personalului instanţelor şi parchetelor
militare şi mijloacele materiale, inclusiv cele auto, necesare funcţionării
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instanţelor şi parchetelor militare, secţiei sau serviciului din cadrul Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi secţiei sau serviciului din cadrul
Parchetului Naţional Anticorupţie se asigură de Ministerul Apărării Naţionale.”
81. La articolul 126 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„b) modul şi criteriile de repartizare a cauzelor pe complete de judecată, în
vederea asigurării respectării principiilor distribuţiei aleatorii şi continuităţii;”
82. La articolul 127, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Regulamentul de ordine interioară prevăzut la alin.(1) se aprobă prin
ordin al ministrului justiţiei, la propunerea procurorului general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, a procurorului general al
Parchetului Naţional Anticorupţie, cu avizul Consiliului Superior al
Magistraturii.”
83. Articolul 128 se abrogă.
84. Articolul 130 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 130. – (1) Datele la care vor începe să funcţioneze tribunalele
specializate şi localităţile în care îşi vor desfăşura activitatea se stabilesc, în mod
eşalonat, prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului
Superior al Magistraturii.
(2) Dispoziţiile prezentei legi privind managerii economici ai instanţelor şi
ai parchetelor se aplică începând cu 1 iulie 2005.
(3) Funcţia de manager economic se echivalează cu funcţia de director
executiv.
(4) Până la începerea funcţionării Tribunalului Ilfov şi a parchetului de pe
lângă această instanţă, cauzele de competenţa acestora se soluţionează de
Tribunalul Bucureşti şi, respectiv, de Parchetul de pe lângă Tribunalul
Bucureşti.”
85. Articolul 132 se abrogă.
86. La articolul 133, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Dispoziţiile art.135 din Legea nr.92/1992 pentru organizarea
judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la directorii
economici se abrogă de la data de 1 iulie 2005.”
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Art. II. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, funcţiile de
judecător inspector şi procuror inspector se desfiinţează, iar posturile se
transformă în posturi de judecător, respectiv procuror.
(2) Activităţile aflate în curs de desfăşurare ale judecătorilor inspectori şi
procurorilor inspectori vor fi continuate de judecători sau procurori desemnaţi de
conducătorii instanţelor judecătoreşti sau parchetelor.
Art. III. – Dispoziţiile prezentei legi privind înregistrarea şedinţelor de
judecată, precum şi cele privind numirea la birourile de informare şi relaţii
publice a absolvenţilor unei facultăţi de jurnalistică sau a specialiştilor în
comunicare, se aplică de la 1 iulie 2006.
Art. IV. – (1) Circumscripţiile teritoriale ale parchetelor militare din
municipiile Bacău, Braşov, Constanţa, Craiova, Oradea, Ploieşti şi Târgu-Mureş,
care se desfiinţează prin intrarea în vigoare a prezentei legi, se redistribuie în
concordanţă cu circumscripţiile teritoriale ale instanţelor militare în aceste
localităţi, potrivit anexei nr.2 la prezenta lege.
(2) Funcţiile reduse ca urmare a reorganizării instanţelor şi parchetelor
militare, potrivit prezentei legi, trec în statele de funcţii ale Ministerului Justiţiei
şi ale Ministerului Public, cu luarea măsurilor de finanţare prin transferul la
aceste instituţii a fondurilor corespunzătoare din bugetul Ministerului Apărării
Naţionale.
(3) Spaţiile şi dotările materiale ale parchetelor militare desfiinţate, vor fi
preluate de parchetele militare cărora, prin redistribuire, le revin circumscripţiile
teritoriale ale unităţilor desfiinţate.
(4) Personalul auxiliar civil şi militar din cadrul instanţelor şi parchetelor
militare care optează pentru transfer la instanţele şi parchetele civile sau ale căror
funcţii au fost reduse, va fi transferat, ţinându-se seama de opţiunea exprimată, la
instanţele şi parchetele civile din raza de domiciliu sau din alte localităţi.
(5) La transferul personalului auxiliar civil şi militar de la instanţele şi
parchetele militare, la instanţele sau parchetele civile, se ţine seama, potrivit legii,
de vechimea în muncă şi de activitatea profesională. În acest caz, trecerea în
rezervă sau direct în retragere a personalului auxiliar militar este obligatorie.
Art. V. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr.54/1993
pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.209 din 13 mai 1999, cu modificările ulterioare,
precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
Art. VI. – În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002
privind Parchetul Naţional Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al
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României, Partea I, nr.244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea
nr.503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale
magistraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.924 din 18
decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.347/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi în orice alte acte normative,
denumirea „procuror consilier” se înlocuieşte cu cea de „consilier”.
Art. VII. – Regulamentele prevăzute de prezenta lege se actualizează şi se
adoptă în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. VIII. – (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
legi, vor fi organizate alegeri pentru colegiile de conducere ale instanţelor şi
parchetelor.
(2) Atribuţiile membrilor actualelor colegii de conducere încetează la
expirarea termenului prevăzut la alin.(1).
Art. IX. – Legea nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.1089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Constatarea tehnico-ştiinţifică efectuată din dispoziţia scrisă a
procurorului de către specialiştii prevăzuţi la alin.(1) poate constitui mijloc de
probă, în condiţiile legii.”
2. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele pot fi efectuate şi de alţi
specialişti sau experţi din instituţii publice sau private române sau străine,
organizate potrivit legii, precum şi de specialişti sau experţi individuali autorizaţi
sau recunoscuţi, potrivit legii.”
Art. X. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul
Naţional Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr.503/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
149

1. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Constatarea tehnico-ştiinţifică efectuată din dispoziţia scrisă a
procurorului de specialiştii prevăzuţi la alin. (1) constituie mijloc de probă, în
condiţiile legii.
2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele pot fi efectuate şi de alţi
specialişti sau experţi din instituţii publice sau private române sau străine,
organizate potrivit legii, precum şi de specialişti sau experţi individuali autorizaţi
sau recunoscuţi, potrivit legii.”
Art. XI. – La litera C din Anexa la Legea nr.304/2004 privind organizarea
judiciară sintagma „tribunalele şi tribunalele specializate cuprinse în
circumscripţia curţii de apel” se înlocuieşte cu „tribunalele cuprinse în
circumscripţia curţii de apel”.
Art. XII. – După Anexa la Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciară, care devine Anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 2, cu
următorul cuprins:
„ANEXA NR. 2
Circumscripţiile instanţelor militare, ale parchetelor de pe lângă acestea
şi localităţile de reşedinţă
Nr.
crt.
I.1

Instanţa militară şi
localitatea de
reşedinţă
Tribunalul Militar
Bucureşti
Sediul: Municipiul
Bucureşti

Parchetul militar şi
localitatea de reşedinţă

Circumscripţia
teritorială

Parchetul de pe lângă
Tribunalul
Militar
Bucureşti
Sediul:
Municipiul
Bucureşti

Argeş
Călăraşi
Giurgiu
Ialomiţa
Ilfov
Olt
Teleorman
Vâlcea
150

Municipiul Bucureşti
Constanţa
Tulcea
Brăila
Buzău
Dâmboviţa
Prahova
I.2

Tribunalul
Militar
Cluj
Sediul:
Municipiul
Cluj-Napoca

Parchetul de pe lângă
Tribunalul Militar Cluj
Sediul: Municipiul ClujNapoca

I.3. Tribunalul
Militar Parchetul de pe lângă
Iaşi
Tribunalul Militar Iaşi
Sediul: Municipiul Iaşi Sediul: Municipiul Iaşi

I.4

Tribunalul Militar
Timişoara
Sediul:
Municipiul
Timişoara

Parchetul de pe lângă
Tribunalul Militar
Timişoara
Sediul:
Municipiul
Timişoara

Braşov
Covasna
Sibiu
Alba
Bistriţa-Năsăud
Cluj
Sălaj
Harghita
Mureş
Bihor
Maramureş
Satu-Mare
Bacău
Neamţ
Suceava
Vrancea
Botoşani
Galaţi
Iaşi
Vaslui
Dolj
Gorj
Hunedoara
Mehedinţi
Arad
Caraş-Severin
Timiş
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II.

Tribunalul
Militar
Teritorial Bucureşti
Sediul:
Municipiul
Bucureşti

III. Curtea Militară de
Apel Bucureşti
Sediul:
Municipiul
Bucureşti

Parchetul Militar de pe
Competenţă
lângă Tribunalul Militar teritorială generală
Teritorial Bucureşti
Sediul:
Municipiul
Bucureşti
Parchetul Militar de pe
lângă Curtea Militară de
Apel Bucureşti
Sediul:
Municipiul
Bucureşti

Competenţă
teritorială
generală”

Art. XIII. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie
contrară se abrogă.
Art. XIV. – Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.576 din 29 iunie 2004, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin
prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.
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TITLUL XVII
Modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor
Art. I. – Legea nr.303/2004 privind statutul magistraţilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.576 din 29 iunie 2004, cu modificările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins: „Lege privind
statutul judecătorilor şi procurorilor”
2. La Titlul I, titlul Capitolului I se modifică şi va avea următorul
cuprins: „Capitolul I - Noţiuni şi principii”
3. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în
scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în scopul apărării intereselor generale
ale societăţii, a ordinii de drept precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.”
4. Articolul 2 se abrogă.
5. La articolul 3, după alineatul (2), se introduc două noi alineate,
alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
„(3) Judecătorii sunt independenţi, se supun numai legii şi trebuie să fie
imparţiali.
(4) Orice persoană, organizaţie, autoritate sau instituţie este datoare să
respecte independenţa judecătorilor.”
6. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – (1) Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de
stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii.”
7. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – (1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor
activitate, să asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile
persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic
nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent de
calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi
să participe la formarea profesională continuă.”
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8. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 6. – (1) Funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent şi asistent
judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia
funcţiilor didactice din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din
cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, în
condiţiile legii.
(2) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să se abţină de la orice activitate
legată de actul de justiţie în cazuri care presupun existenţa unui conflict între
interesele lor şi interesul public de înfăptuire a justiţiei sau de apărare a
intereselor generale ale societăţii, cu excepţia cazurilor în care conflictul de
interese a fost adus la cunoştinţă, în scris, colegiului de conducere al instanţei sau
conducătorului parchetului şi s-a considerat că existenţa conflictului de interese
nu afectează îndeplinirea imparţială a atribuţiilor de serviciu.
(3) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul auxiliar de
specialitate sunt obligaţi să dea, anual, o declaraţie pe proprie răspundere în care
să menţioneze dacă soţul, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea, inclusiv,
exercită o funcţie sau desfăşoară o activitate juridică ori activităţi de investigare
sau cercetare penală, precum şi locul de muncă al acestora. Declaraţiile se
înregistrează şi se depun la dosarul profesional.”
9. După articolul 6, se introduc două noi articole, articolele 61 şi 62, cu
următorul cuprins:
„Art. 61. – (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de
specialitate juridică asimilat magistraţilor şi personalul auxiliar de specialitate
sunt obligaţi să facă o declaraţie autentică, pe propria răspundere potrivit legii
penale, privind apartenenţa sau neapartenenţa ca agent sau colaborator al
organelor de securitate, ca poliţie politică.
(2) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică
declaraţiile prevăzute la alin.(1). Rezultatele verificărilor se ataşează la dosarul
profesional.
(3) Dispoziţiile Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar şi
deconspirarea securităţii ca poliţie politică se aplică în mod corespunzător.
Art. 62. – (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de
specialitate juridică asimilat acestora şi personalul auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi parchetelor nu pot fi lucrători operativi, inclusiv
acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.
(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) completează, anual, o declaraţie
autentică, pe proprie răspundere potrivit legii penale, din care să rezulte că nu
sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai
serviciilor de informaţii.
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(3) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării verifică, din oficiu sau la sesizarea
Consiliul Superior al Magistraturii ori a ministrului justiţiei, realitatea
declaraţiilor prevăzute la alin.(2).
(4) Încălcarea dispoziţiilor alin.(1) conduce la eliberarea din funcţia
deţinută, inclusiv cea de judecător sau procuror.”
10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7. – (1) Judecătorilor şi procurorilor le este interzis:
a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
b) să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă
natură;
c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere,
administrare sau control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci
sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, companii
naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome;
d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.
(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1) lit.c), judecătorii şi procurorii pot
fi acţionari sau asociaţi ca urmare a legii privind privatizarea în masă.”
11. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Judecătorii şi procurorii nu pot să facă parte din partide sau
formaţiuni politice şi nici să desfăşoare sau să participe la activităţi cu caracter
politic.
(2) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca în exercitarea atribuţiilor să se
abţină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor
politice.”
12. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 9. – (1) Judecătorii şi procurorii nu îşi pot exprima public opinia cu
privire la procese aflate în curs de desfăşurare sau asupra unor cauze cu care a
fost sesizat parchetul.
(2) Judecătorii şi procurorii nu pot să dea consultaţii scrise sau verbale în
probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanţe
sau parchete decât acelea în cadrul cărora îşi exercită funcţia şi nu pot îndeplini
orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat.
(3) Judecătorilor şi procurorilor le este permis să pledeze, în condiţiile
prevăzute de lege, numai în cauzele lor personale, ale ascendenţilor şi
descendenţilor, ale soţilor, precum şi ale persoanelor puse sub tutela sau curatela
lor. Chiar şi în asemenea situaţii însă judecătorilor şi procurorilor nu le este
îngăduit să se folosească de calitatea pe care o au pentru a influenţa soluţia
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instanţei de judecată sau a parchetului şi trebuie să evite a se crea aparenţa că ar
putea influenţa în orice fel soluţia.”
13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 10. – (1) Judecătorii şi procurorii pot participa la elaborarea de
publicaţii, pot elabora articole, studii de specialitate, lucrări literare ori ştiinţifice
şi pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic.
(2) Judecătorii şi procurorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau
de întocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau
internaţionale.
(3) Judecătorii şi procurorii pot fi membri ai societăţilor ştiinţifice sau
academice, precum şi ai oricăror persoane juridice de drept privat fără scop
patrimonial.”
14. Denumirea Titlului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Titlul II Cariera judecătorilor şi procurorilor”
15. La Titlul II, titlul Capitolului I se modifică şi va avea următorul
cuprins: „Capitolul I Admiterea în magistratură şi formarea profesională
iniţială a judecătorilor şi procurorilor”
16. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 11. – Admiterea în magistratură a judecătorilor şi procurorilor se face
prin concurs, pe baza competenţei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei
reputaţii.”
17. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 12. – Admiterea în magistratură şi formarea profesională iniţială în
vederea ocupării funcţiei de judecător şi procuror se realizează prin Institutul
Naţional al Magistraturii.”
18. La articolul 13 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;”
19. La articolul 13 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„e) este aptă, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea
funcţiei. Comisia medicală se numeşte prin ordin comun al ministrului justiţiei şi
al ministrului sănătăţii.”
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20. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 14. – (1) Concursul de admitere se organizează anual la data şi locul
stabilite de Institutul Naţional al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior
al Magistraturii. Data, locul, modul de desfăşurare a concursului de admitere şi
numărul de locuri scoase la concurs se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe
cea a Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data
stabilită pentru concurs.”
21. La articolul 14, după alineatul (1), se introduc două noi alineate,
alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
„(11) Datele prevăzute la alin.(1) se aduc la cunoştinţă şi printr-un comunicat
care se publică în trei cotidiene centrale.
(12) Pentru înscrierea la concursul prevăzut la alin.(1), candidatul plăteşte o
taxă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al
Magistraturii, în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului.”
22. La articolul 14, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(3) Comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de
soluţionare a contestaţiilor sunt numite prin hotărâre a Consiliului Superior al
Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Verificarea
dosarelor candidaţilor şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.13 alin.(2) se
realizează de comisia de admitere.
(4) Rezultatele concursului se afişează la sediul Institutului Naţional al
Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al
Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii.”
23. La articolul 15, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(4) În perioada cursurilor, auditorii de justiţie efectuează stagii de practică
în cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, asistă la şedinţele de judecată
şi la activitatea de urmărire penală, pentru a cunoaşte în mod direct activităţile pe
care le desfăşoară judecătorii, procurorii şi personalul auxiliar de specialitate.”
24. La articolul 16, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 16. – (1) Auditorii de justiţie beneficiază de o bursă având caracterul
unei indemnizaţii lunare corespunzătoare funcţiei de judecător stagiar şi procuror
stagiar, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori.
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(2) Bursa auditorilor de justiţie prevăzută la alin. (1) are natura şi regimul
juridic al unui drept salarial şi se stabileşte pe baza indemnizaţiei brute prevăzute
de lege pentru judecătorii şi procurorii stagiari, la care se vor calcula reţinerile
pentru obţinerea indemnizaţiei nete, urmând a se vira obligaţia angajatorului şi a
asiguraţilor la asigurările sociale de stat, precum şi obligaţia angajatorului şi a
asiguraţilor privind contribuţia la asigurările sociale de sănătate. Auditorii de
justiţie beneficiază de indemnizaţie şi în perioada vacanţelor.
(4) Perioada în care o persoană a avut calitatea de auditor de justiţie, dacă a
promovat examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii,
constituie vechime în funcţia de judecător sau procuror.”
25. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) Auditorii de justiţie beneficiază de drepturile prevăzute de art.78
alin.(4) şi (5), care se aplică în mod corespunzător.”
26. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Constituie abateri disciplinare:
a) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea
convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor ce le revin;
b) atitudinile ireverenţioase faţă de colegi, personalul de instruire şi de
conducere al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi faţă de persoanele
cu care intră în contact în perioada efectuării stagiului;
c) absenţele nemotivate de la cursuri, dacă acestea depăşesc 8 ore într-o
lună.”
27. La articolul 17 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„b) diminuarea bursei cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni;”
28. La articolul 17 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă
literă, litera b1), cu următorul cuprins:
„b1) diminuarea bursei proporţional cu numărul absenţelor nemotivate, dacă
acestea depăşesc 8 ore într-o lună;”
29. La articolul 17, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(4) Sancţiunile prevăzute la alin.(2) lit.b), b1) şi c) se aplică de consiliul
ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii.
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(5) Hotărârile consiliului ştiinţific prevăzute la alin.(4) pot fi atacate la
instanţa de contencios administrativ şi fiscal competentă.”
30. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Auditorii de justiţie care nu promovează examenul de absolvire se pot
prezenta încă o dată pentru susţinerea acestuia la următoarea sesiune organizată
de Institutul Naţional al Magistraturii. În cazul în care auditorul de justiţie nu se
prezintă, în mod nejustificat, la examen sau nu promovează examenul în a doua
sesiune, el nu poate fi numit ca judecător sau procuror şi este obligat să restituie
bursa şi cheltuielile de şcolarizare.”
31. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) În cazul în care un absolvent al Institutului Naţional al Magistraturii
este eliberat din funcţie înainte de expirarea perioadei de 6 ani, din iniţiativa sa
ori din motive care îi sunt imputabile, el este obligat să restituie bursa de auditor
de justiţie şi cheltuielile de şcolarizare efectuate cu formarea sa, proporţional cu
timpul rămas până la împlinirea termenului prevăzut la alin.(1).”
32. La Titlul II, titlul Capitolului II se modifică şi va avea următorul
cuprins: „Capitolul II Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari”
33. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 20. – (1) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari sunt numiţi în funcţie
de către Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza mediei generale, obţinută
prin însumarea celor trei medii de la sfârşitul fiecărui an de studiu şi de la
examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii.
(2) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari pot fi numiţi în funcţie numai la
judecătorii sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea.
(3) Judecătorii stagiari se bucură de stabilitate.”
34. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 21. – (1) Durata stagiului este de 1 an.
35. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 22. – (1) Judecătorii stagiari judecă:
a) cererile privind pensiile de întreţinere, cererile privind înregistrările şi
rectificările în registrele de stare civilă, cererile privind popririle, încuviinţarea
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executării silite, învestirea cu formulă executorie şi luarea unor măsuri
asigurătorii;
b) litigiile patrimoniale având ca obiect plata unei sume de bani sau
predarea unui bun, în cazul în care valoarea obiectului litigiului nu depăşeşte 100
milioane lei;
c) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi
de aplicare a sancţiunilor contravenţionale;
d) somaţia de plată;
e) reabilitarea;
f) constatarea intervenţiei amnistiei ori graţierii;
g) infracţiunile prevăzute la art. 279 alin.2 lit.a) din Codul de procedură
penală.”
36. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Soluţiile procurorilor stagiari sunt contrasemnate de procurorii care îi
coordonează.”
37. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 23. – (1) Judecătorul sau procurorul care răspunde de coordonarea
judecătorilor stagiari sau, după caz, a procurorilor stagiari întocmeşte trimestrial
un referat de evaluare individuală privind însuşirea cunoştinţelor practice
specifice activităţii de judecător sau de procuror.
(2) În vederea prezentării la examenul de capacitate, ultimul referat de
evaluare individuală cuprinde avizul consultativ al preşedintelui curţii de apel sau
al procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta.”
38. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 24. – (1) După încheierea perioadei de stagiu, judecătorii şi procurorii
stagiari sunt obligaţi să se prezinte la examenul de capacitate. În cazul în care
judecătorul stagiar sau procurorul stagiar este respins la examenul de capacitate,
el este obligat să se prezinte la sesiunea următoare.
(2) Lipsa nejustificată de la examenul de capacitate sau respingerea
candidatului la două sesiuni atrage pierderea calităţii de judecător stagiar sau de
procuror stagiar. În această situaţie, judecătorul sau procurorul stagiar este obligat
să restituie bursa de auditor de justiţie şi cheltuielile de şcolarizare efectuate
pentru formarea sa profesională.”
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39. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 25. – (1) Examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al
procurorilor stagiari se organizează anual de Consiliul Superior al Magistraturii,
prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii.
(2) Data, locul şi modul de desfăşurare a examenului de capacitate se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi pe pagina de
internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al
Magistraturii şi se comunică instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă
acestea, cu cel puţin 90 de zile înainte de data stabilită pentru examenul de
capacitate.
(3) Cererile de înscriere la examenul de capacitate, însoţite de referatele
de evaluare şi de celelalte acte necesare potrivit Regulamentului privind
examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, se
depun la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 60 de zile de la
publicarea datei examenului.”
40. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 26. – (1) Comisia pentru examenul de capacitate al judecătorilor şi
comisia pentru soluţionarea contestaţiilor sunt alcătuite din judecători de la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, judecători de la curţile de apel şi formatori din
Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărâre a Consiliului Superior al
Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
(2) Comisia pentru examenul de capacitate al procurorilor şi comisia pentru
soluţionarea contestaţiilor sunt alcătuite din procurori de la Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori de la parchetele de pe lângă curţile de
apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărâre a
Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al
Magistraturii.”
41. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constituţionale
ale statului de drept, instituţiile de bază ale dreptului, organizarea judiciară şi
Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor. La susţinerea probelor orale
participă cel puţin 3 membri ai comisiilor prevăzute la art.26.”
42. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 28. – (1) Rezultatele examenului de capacitate se înscriu în tabelul de
clasificare a candidaţilor, care se afişează la sediul Institutului Naţional al
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Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al
Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii.”
43. La articolul 28, după alineatul (1) se introduc două noi alineate,
alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
„(11) Contestaţiile pentru examenul de capacitate cu privire la probele scrise
se trimit la Institutul Naţional al Magistraturii, în termen de 72 de ore de la
afişarea rezultatelor, de către candidaţi, curţile de apel sau parchetele de pe lângă
acestea. Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile. Decizia comisiei de
soluţionare a contestaţiilor este irevocabilă, dispoziţiile alin.(1) fiind aplicabile în
mod corespunzător.
(12) Notarea la probele orale este definitivă.”
44. La articolul 29, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 29. – (1) După validarea examenului de capacitate, lista tuturor
posturilor vacante de la judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe se
publică de îndată, separat pentru judecători şi procurori, în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, şi se afişează la sediile instanţelor şi parchetelor, prin
grija Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Candidaţii declaraţi admişi la examenul de capacitate au dreptul, în
ordinea mediilor, să-şi aleagă posturile, în termen de 15 zile libere de la
publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
(4) La medii egale are prioritate la alegerea postului, în următoarea ordine,
candidatul care funcţionează la instanţa sau parchetul pentru care a optat ori cel
care are o vechime mai mare în magistratură.”
45. La articolul 29, după alineatul (5) se introduce un nou alineat,
alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) În circumscripţiile instanţelor şi parchetelor unde o minoritate naţională
are o pondere de cel puţin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale, au
prioritate candidaţii cunoscători ai limbii acelei minorităţi.”
46. La Titlul II, titlul Capitolului III se modifică şi va avea următorul
cuprins: „Capitolul III Numirea judecătorilor şi procurorilor”
47. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 30. – (1) Judecătorii şi procurorii care au promovat examenul de
capacitate sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea Consiliului
Superior al Magistraturii.
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(2) Propunerile de numire se fac în cel mult 30 de zile de la data validării
examenului de capacitate.
(3) Preşedintele României poate refuza o singură dată numirea judecătorilor
şi procurorilor prevăzuţi la alin.(1). Refuzul motivat se comunică de îndată
Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) În situaţia în care Consiliul Superior al Magistraturii susţine propunerea
iniţială, are obligaţia să motiveze opţiunea şi să o comunice de îndată
Preşedintelui României.
(5) În perioada dintre data validării examenului de capacitate şi data intrării
în vigoare a actului de numire de către Preşedintele României, judecătorii şi
procurorii care au promovat examenul de capacitate primesc salariul
corespunzător funcţiei imediat superioare celei de judecător sau procuror stagiar.”
48. După articolul 30, se introduce un nou articol, articolul 301, cu
următorul cuprins:
„Art. 301. – Poate fi numită judecător sau procuror militar persoana care
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru intrarea în magistratură, după
dobândirea calităţii de ofiţer activ în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.”
49. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 31. – (1) Pot fi numiţi în magistratură, pe bază de concurs, dacă
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.13 alin.(2), persoanele care au îndeplinit
funcţia de judecător, procuror şi care şi-au încetat activitatea din motive
neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art.86 alin.(1),
avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au
îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei
Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de
Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadrele didactice din învăţământul juridic
superior acreditat, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, precum şi
magistraţii-asistenţi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu o vechime de cel puţin
5 ani şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile.
(2) Concursul prevăzut la alin.(1) se organizează anual sau ori de câte ori
este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al
Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecătorii şi parchetele de
pe lângă acestea.
(3) În termen de cel mult 30 de zile de la data validării concursului prevăzut
la alin.(1), Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României
numirea în funcţia de judecător sau, după caz, de procuror a candidaţilor admişi.
(4) Dispoziţiile art.29 alin.(6) se aplică în mod corespunzător.
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(5) Persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător sau procuror cel puţin
10 ani şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile pot fi numite, fără
concurs, în funcţia de judecător sau procuror.
(6) Persoanele prevăzute la alin.(5) pot fi numite la instanţe sau parchete de
acelaşi grad cu cele unde au funcţionat, cu excepţia Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie.
(7) Persoanele care au îndeplinit funcţia de magistrat-asistent la Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie cel puţin 10 ani şi care şi-au încetat activitatea din motive
neimputabile, precum şi avocaţii cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani, pot
fi numite, fără concurs, la judecătorii sau parchetele care funcţionează pe lângă
acestea.
(8) Persoanele care îndeplinesc condiţia de la alin.(5) şi (7) prin cumularea
vechimii în funcţia de judecător, procuror sau în profesia de avocat, pot fi numite
judecător sau procuror, fără concurs, la instanţe sau parchete de acelaşi grad cu
cele unde au funcţionat, cu excepţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(9) În vederea numirii în funcţia de judecător sau procuror, persoanele
prevăzute la alin.(5), (7) şi (8) vor susţine un interviu în faţa secţiei
corespunzătoare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
(10) Pentru a fi numite în funcţia de judecător sau procuror, persoanele
prevăzute la alin.(5), (7) şi (8) trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute de
art.13 alin.(2).
(11) Preşedintele României poate refuza o singură dată numirea
judecătorilor şi procurorilor prevăzuţi la alin.(1). Refuzul motivat se comunică de
îndată Consiliului Superior al Magistraturii.
(12) În situaţia în care Consiliul Superior al Magistraturii susţine propunerea
iniţială, are obligaţia să motiveze opţiunea şi să o comunice de îndată
Preşedintelui României.
(13) După numirea în funcţia de judecător sau procuror, persoanele
prevăzute la alin.(1), (5), (7) şi (8) sunt obligate să urmeze, pe o perioadă de 6
luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului Naţional al
Magistraturii care va cuprinde în mod obligatoriu elemente de drept comunitar.
(14) Persoanele prevăzute la alin.(5), (7) şi (8) vor susţine, la finalizarea
cursului prevăzut la alin.(13), un examen pentru verificarea cunoştinţelor.
Nepromovarea examenului atrage eliberarea din funcţie, cu obligaţia restituirii
indemnizaţiilor primite în perioada în care au urmat cursurile.
(15) Judecătorii Curţii Constituţionale care, la data numirii, aveau funcţia de
judecător sau de procuror au dreptul, la încetarea mandatului, să revină la postul
deţinut anterior.”
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50. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 32. – (1) Înainte de a începe să-şi exercite funcţia, judecătorii şi
procurorii depun următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să
apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc
atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei
religioase a judecătorilor şi procurorilor şi este facultativă.”
51. La articolul 32, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(3) Jurământul se depune în şedinţă solemnă, în faţa judecătorilor instanţei
sau, după caz, a procurorilor parchetului la care a fost numit judecătorul sau
procurorul, după citirea actului de numire.
(4) Depunerea jurământului se consemnează într-un proces-verbal, care se
semnează de conducătorul instanţei sau, după caz, al parchetului şi de doi dintre
judecătorii sau procurorii prezenţi, precum şi de cel care a depus jurământul.
(5) Depunerea jurământului nu este necesară în cazul transferului sau al
promovării judecătorului ori procurorului în altă funcţie.”
52. La articolul 32, alineatul (6) se abrogă.
53. La Titlul II, titlul Capitolului IV se modifică şi va avea următorul
cuprins: „Capitolul IV Formarea profesională continuă şi evaluarea
periodică a judecătorilor şi procurorilor”
54. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 33. – (1) Formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor
constituie garanţia independenţei şi imparţialităţii în exercitarea funcţiei.
(2) Formarea profesională continuă trebuie să ţină seama de dinamica
procesului legislativ şi constă, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea
legislaţiei interne, a documentelor europene şi internaţionale la care România este
parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, a
jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a
Comunităţilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, în
abordarea multidisciplinară a instituţiilor cu caracter de noutate, precum şi în
cunoaşterea şi aprofundarea unor limbi străine şi operarea pe calculator.”
55. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 34. – Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a
judecătorilor şi procurorilor revine Institutului Naţional al Magistraturii,
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conducătorilor instanţelor sau parchetelor la care aceştia îşi desfăşoară activitatea,
precum şi fiecărui judecător şi procuror, prin pregătire individuală.”
56. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 35. – (1) Judecătorii şi procurorii participă, cel puţin o dată la 3 ani, la
programe de formare profesională continuă organizate de Institutul Naţional al
Magistraturii, de instituţii de învăţământ superior din ţară sau din străinătate ori la
alte forme de perfecţionare profesională.
(2) Judecătorii şi procurorii au obligaţia de a urma în cadrul programelor de
formare profesională continuă un curs intensiv pentru învăţarea sau aprofundarea
unei limbi străine şi un curs intensiv pentru iniţierea sau aprofundarea
cunoştinţelor de operare pe calculator organizate de Institutul Naţional al
Magistraturii sau de instanţele judecătoreşti sau parchete, de instituţii de
învăţământ superior din ţară sau din străinătate, precum şi de alte instituţii de
specialitate.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii aprobă anual, la propunerea
Institutului Naţional al Magistraturii, programul de formare profesională continuă
a judecătorilor şi procurorilor.
(4) Formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor se
realizează ţinând seama de necesitatea specializării lor.”
57. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 36. – (1) În cadrul fiecărei curţi de apel şi în cadrul fiecărui parchet de
pe lângă curtea de apel se organizează periodic activităţi de formare profesională
continuă, constând în consultări, dezbateri, seminarii, sesiuni sau mese rotunde,
cu participarea Institutului Naţional al Magistraturii. Tematica acestora se aprobă
de Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Preşedintele curţii de apel sau, după caz, procurorul general al
parchetului de pe lângă curtea de apel desemnează judecătorii, respectiv
procurorii care răspund de organizarea activităţii de formare profesională
continuă a judecătorilor şi procurorilor de la curtea de apel şi instanţele din
circumscripţia acesteia, respectiv de la parchetul de pe lângă curtea de apel şi
parchetele subordonate.”
58. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 37. – (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă
profesională şi de performanţă judecătorii şi procurorii sunt supuşi la fiecare 3 ani
unei evaluări privind eficienţa, calitatea activităţii şi integritatea, obligaţia de
formare profesională continuă şi absolvirea unor cursuri de specializare, iar în
cazul judecătorilor şi procurorilor numiţi în funcţii de conducere, şi modul de
îndeplinire a atribuţiilor manageriale.
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(2) Prima evaluare a judecătorilor şi procurorilor se face la 2 ani de la
numirea în funcţie.
(3) Evaluarea prevăzută la alin.(1) se face de comisii constituite prin
hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru judecători şi
procurori, formate din preşedintele instanţei sau, după caz, conducătorul
parchetului, secţiei sau direcţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţiei sau Parchetului Naţional Anticorupţie, precum şi din 2
judecători sau procurori desemnaţi de colegiul de conducere.
(4) Din comisiile pentru evaluarea procurorilor din cadrul Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Parchetului
Naţional Anticorupţie fac parte şi Procurorul General al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, respectiv, Procurorul General al Parchetului
Naţional Anticorupţie care răspund direct de performanţele acestor structuri.
(5) Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi
procurorilor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
(6) Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi
procurorilor se aprobă prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.”
59. La articolul 38, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 38. – (1) Prin raportul de evaluare a activităţii profesionale a
judecătorului sau procurorului întocmit de comisiile prevăzute la art.37 alin.(3)
sau (4), se poate acorda unul dintre calificativele: foarte bine, bine, satisfăcător
sau nesatisfăcător.
(3) În soluţionarea contestaţiei, secţiile Consiliului Superior al Magistraturii
pot cere conducătorului instanţei sau parchetului ori comisiilor sau persoanelor
prevăzute la art.37 alin.(3) sau (4) orice informaţii pe care le consideră necesare,
iar citarea judecătorului sau procurorului pentru a fi audiat este obligatorie.”
60. La articolul 39, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 39. – (1) Judecătorii şi procurorii care primesc calificativul
nesatisfăcător sunt obligaţi să urmeze pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni
cursuri speciale organizate de Institutul Naţional al Magistraturii.
(2) Judecătorii şi procurorii care primesc calificativul satisfăcător în urma a
două evaluări consecutive sunt obligaţi să urmeze pentru o perioadă cuprinsă
între 3 şi 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul Naţional al Magistraturii.
(4) Judecătorul sau procurorul care primeşte în urma a două evaluări
consecutive calificativul nesatisfăcător sau care nu a promovat examenul
prevăzut la alin. (3) este eliberat din funcţie pentru incapacitate profesională de
către Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.”
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61. La articolul 40, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 40. – (1) Evoluţia carierei de judecător sau procuror se consemnează
în fişa din dosarul profesional, care se întocmeşte şi se păstrează de Consiliul
Superior al Magistraturii.
(3) Judecătorii şi procurorii au acces la propriul dosar profesional şi pot
obţine copii ale actelor existente în dosar.”
62. Articolul 41 se abrogă.
63. La Titlul II, titlul Capitolului V se modifică şi va avea următorul
cuprins: „Capitolul V Promovarea judecătorilor şi procurorilor şi numirea
în funcţiile de conducere”
64. La Capitolul V al Titlului II, titlul Secţiunii 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins: „Secţiunea 1 Promovarea la tribunale, curţi de apel şi la
parchete”.
65. Articolul 42 se abrogă.
66. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 43. – (1) Promovarea judecătorilor şi procurorilor se face numai prin
concurs organizat la nivel naţional, în limita posturilor vacante existente la
tribunale şi curţi de apel sau, după caz, la parchete.
(2) Concursul pentru promovarea judecătorilor şi procurorilor se
organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al
Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.
(3) Comisia pentru promovarea judecătorilor este alcătuită din judecători de
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, judecători de la curţile de apel şi formatori
din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărâre a Consiliului
Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
(4) Comisia pentru promovarea procurorilor este alcătuită din procurori de la
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori de la parchetele
de pe lângă curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii,
numiţi prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea
Institutului Naţional al Magistraturii.
(5) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului şi posturile vacante
pentru care se organizează concurs se comunică tuturor judecătorilor şi
procurorilor, prin curţile de apel şi parchete, şi se publică pe pagina de internet a
Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii, a
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Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în trei cotidiene
centrale, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.”
67. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 44. – (1) Pot participa la concursul de promovare la instanţele sau
parchetele imediat superioare, judecătorii şi procurorii care au avut calificativul
foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi
îndeplinesc următoarele condiţii minime de vechime:
a) 5 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în
funcţiile de judecător de tribunal sau tribunal specializat şi procuror la parchetul
de pe lângă tribunal sau la parchetul de pe lângă tribunalul specializat;
b) 6 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în
funcţiile de judecător de curte de apel şi procuror la parchetul de pe lângă
aceasta;
c) 8 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în
funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.”
68. La articolul 44, după alineatul (1), se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) La calcularea vechimii prevăzute la alin.(1) se ia în considerare şi
perioada în care judecătorul sau procurorul a fost avocat.”
69. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 45. – Judecătorii şi procurorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la
art.44 pot participa la concurs, în vederea promovării pe loc, în limita numărului
de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii.”
70. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 46. – (1) Concursul de promovare constă în probe scrise, cu caracter
teoretic şi practic.
(2) Probele constau în:
a) în funcţie de specializare, una dintre următoarele materii: drept civil,
drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul
muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat;
b) jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii
Constituţionale;
c) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii
de Justiţie a Comunităţilor Europene;
d) procedura civilă sau procedura penală, în funcţie de specializarea
judecătorului sau procurorului.
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(3) Procedura de desfăşurare a concursului, inclusiv modalitatea de
contestare a rezultatelor este prevăzută în Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor.
(4) Dispoziţiile art.29 alin.(6) se aplică în mod corespunzător.”
71. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 47. – În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor,
Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea
judecătorilor şi procurorilor declaraţi admişi.”
72. La Capitolul V al Titlului II, titlul Secţiunii a 2-a se modifică şi va
avea următorul cuprins: „Secţiunea a 2-a Numirea în funcţiile de conducere
din cadrul judecătoriilor, tribunalelor, curţilor de apel şi parchetelor
corespunzătoare”.
73. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 48. – (1) Numirea în funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte la
judecătorii, tribunale, tribunale specializate şi curţi de apel se face numai prin
concurs sau examen organizat, ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior
al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.
(2) Pot participa la concurs sau examen judecătorii care au calificativul
foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi
îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute de lege.
(3) Judecătorii îşi depun candidaturile însoţite de orice alte acte considerate
relevante, în termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau
examenului, la Institutul Naţional al Magistraturii.
(4) Concursul sau examenul constă în prezentarea unui proiect referitor la
exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere şi în probe scrise privind
managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua
decizii şi de a-şi asuma răspunderea, rezistenţa la stres şi un test psihologic.
(5) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii,
la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii şi este formată din 2
judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 judecători de la curţile de
apel şi 3 specialişti în management şi organizare instituţională. La constituirea
comisiilor vor fi avuţi în vedere, în principal, judecătorii care au urmat cursuri de
management.
(6) Data, locul, precum şi Regulamentul de organizare a concursului sau
examenului elaborat de Institutul Naţional al Magistraturii se aprobă de Consiliul
Superior al Magistraturii şi se afişează pe pagina de internet a Institutului
Naţional al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al
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Magistraturii şi la sediile instanţelor judecătoreşti, cu cel puţin 30 de zile înainte
de data desfăşurării acestuia.
(7) Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau
examenului şi numeşte judecătorii în funcţiile de conducere în termen de 15 zile
de la data afişării rezultatelor finale. Dispoziţiile art.29 alin.(6) se aplică în mod
corespunzător.
(8) Numirea judecătorilor care au obţinut rezultatul cel mai bun la concurs,
sau, după caz, au fost declaraţi admişi la examen în funcţiile pentru care au
candidat, se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, o singură
dată, în condiţiile prevăzute la alin.(1).
(9) Numirea judecătorilor în celelalte funcţii de conducere se face pe o
perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, de Consiliul
Superior al Magistraturii, la propunerea preşedintelui instanţei.
(10) Nu pot fi numiţi în funcţii de conducere judecătorii care au făcut parte
din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori
judecătorii care au un interes personal, ce influenţează sau ar putea influenţa
îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege.
(11) Judecătorii care participă la concurs sau examen, precum şi cei propuşi
pentru o funcţie de conducere sunt obligaţi să dea o declaraţie pe proprie
răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii
înainte de 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea, precum şi o declaraţie de
interese care se actualizează anual sau în termen de 15 zile de la apariţia unei
schimbări sau de la data la care judecătorul a luat cunoştinţă despre aceasta.
(12) Înainte de numirea în funcţiile de conducere, Consiliului Naţional
pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică şi comunică, în termen de 15 zile
de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, dacă judecătorul a făcut
parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau a colaborat cu acestea.
(13) Evidenţa posturilor vacante de conducere de la instanţele judecătoreşti
este publică şi disponibilă permanent pe paginile de internet ale Consiliului
Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Ministerului
Justiţiei, precum şi prin afişare la sediile instanţelor judecătoreşti.
(14) Numirea în funcţii de conducere potrivit prezentului articol se face în
termen de cel mult 6 luni de la data la care acestea devin vacante.”
74. După articolul 48, se introduce un nou articol, articolul 481, cu
următorul cuprins:
„Art. 481. – (1) Numirea în funcţiile de procuror general al parchetului de pe
lângă curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal, primprocuror al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie sau primprocuror al parchetului de pe lângă judecătorie şi de adjuncţi ai acestora, se face
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numai prin concurs sau examen organizat, ori de câte ori este necesar, de
Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.
(2) Pot participa la concurs sau examen procurorii care au calificativul
foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi
îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute de lege.
(3) Procurorii îşi depun candidaturile însoţite de orice alte acte considerate
relevante, în termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau
examenului, la Institutul Naţional al Magistraturii.
(4) Dispoziţiile art.48 alin.(4) se aplică în mod corespunzător.
(5) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii,
la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii şi este formată din 2 procurori
de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 procurori de la
parchetele de pe lângă curţile de apel şi 3 specialişti în management şi organizare
instituţională. La constituirea comisiilor vor fi avuţi în vedere, în principal,
procurorii care au urmat cursuri de management.
(6) Data, locul, precum şi Regulamentul de organizare a concursului sau
examenului elaborat de Institutul Naţional al Magistraturii se aprobă de Consiliul
Superior al Magistraturii şi se afişează pe pagina de internet a Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a Institutului Naţional al Magistraturii, a
Consiliului Superior al Magistraturii, a Ministerului Justiţiei şi la sediile
parchetelor, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestuia.
(7) Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau
examenului şi numeşte procurorii în funcţiile de conducere în termen de 15 zile
de la data afişării rezultatelor finale. Dispoziţiile art.29 alin.(6) se aplică în mod
corespunzător.
(8) Numirea procurorilor care au obţinut rezultatul cel mai bun la concurs,
sau, după caz, au fost declaraţi admişi la examen în funcţiile pentru care au
candidat, se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, o singură
dată, în condiţiile prevăzute la alin (1).
(9) Numirea în celelalte funcţii de conducere la parchete se face pe o
perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, de Consiliul
Superior al Magistraturii, la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(10) Pentru numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin.(9) este
necesară recomandarea conducătorului parchetului unde urmează să fie numit
procurorul.
(11) Dispoziţiile art.48 alin.(10)-(12) şi (14) se aplică în mod corespunzător
şi în cazul numirii procurorilor în funcţiile de conducere.
(12) Evidenţa posturilor vacante de conducere de la parchete este publică şi
disponibilă permanent pe paginile de internet ale Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului
172

Naţional al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei, precum şi prin afişare la sediile
parchetelor.”
75. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 49. – (1) Pentru numirea în funcţii de conducere, sunt necesare
următoarele condiţii minime de vechime:
a) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte de judecătorie, primprocuror al parchetului de pe lângă judecătorie şi adjunct al acestuia, o vechime
de 5 ani în funcţia de judecător sau procuror;
b) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte de tribunal sau tribunal
specializat, precum şi preşedinte de secţie la tribunal, prim-procuror al
parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunalul pentru
minori şi familie, adjunct al acestuia şi procuror şef secţie al parchetului de pe
lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie, o
vechime de 6 ani în funcţia de judecător sau procuror;
c) pentru funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, preşedinte de secţie la curtea
de apel, procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel şi adjunct al
acestuia, procuror şef secţie al parchetului de pe lângă curtea de apel, o vechime
de 8 ani în funcţia de judecător sau procuror.
(2) La calcularea vechimii prevăzute la alin.(1) se ia în considerare şi
perioada în care judecătorul sau procurorul a fost avocat.
(3) Pentru numirea în funcţii de conducere, judecătorul şi procurorul trebuie
să aibă dreptul să funcţioneze la instanţa sau, după caz, parchetul la care urmează
să fie numit în funcţia de conducere.”
76. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 50. – (1) La încetarea mandatului funcţiei de conducere judecătorii sau
procurorii pot ocupa, în condiţiile prevăzute de art.48, art.481 şi art.49, o funcţie
de conducere la aceeaşi instanţă sau la acelaşi parchet ori la altă instanţă sau
parchet ori revin la instanţele sau parchetele de unde provin sau la o instanţă sau
parchet unde au dreptul să funcţioneze potrivit legii.
(2) Revocarea din funcţia de conducere a judecătorilor se dispune de
Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunării generale
ori a preşedintelui instanţei, pentru următoarele motive:
a) în cazul în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile necesare pentru
numirea în funcţia de conducere;
b) în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind
organizarea
eficientă,
comportamentul
şi
comunicarea,
asumarea
responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale;
c) în cazul aplicării uneia dintre sancţiunile disciplinare.
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(3) La verificarea organizării eficiente a activităţii vor fi avute în vedere, în
principal, următoarele criterii: folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale,
evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, raportul resurse investiterezultate obţinute, gestionarea informaţiilor, organizarea pregătirii şi
perfecţionării profesionale şi repartizarea sarcinilor în cadrul instanţelor sau
parchetelor.
(4) La verificarea comportamentului şi comunicării vor fi avute în vedere, în
principal, comportamentul şi comunicarea cu judecătorii, procurorii, personalul
auxiliar, justiţiabilii, persoanele implicare în actul de justiţie, alte instituţii, massmedia, asigurarea accesului la informaţiile de interes public din cadrul instanţei
sau parchetului şi transparenţa actului de conducere.
(5) La verificarea asumării responsabilităţii vor fi avute în vedere, în
principal, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente,
implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în domeniul justiţiei şi
respectarea principiului distribuirii aleatorii sau, după caz, al repartizării pe
criterii obiective a cauzelor.
(6) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în
principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistenţa la
stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi
planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativa şi capacitatea de adaptare
rapidă.
(7) Revocarea din funcţia de conducere a procurorilor se dispune de
Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunării generale
ori a conducătorului parchetului, pentru motivele prevăzute la alin.(2) care se
aplică în mod corespunzător.”
77. La Capitolul V al Titlului II, titlul Secţiunii a 3-a se modifică şi va
avea următorul cuprins: „Secţiunea a 3-a Promovarea în funcţia de
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi numirea în funcţiile de
conducere din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetului Naţional
Anticorupţie”
78. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 51. – (1) Promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie se face de către Consiliul Superior al Magistraturii, dintre persoanele
care au îndeplinit funcţia de judecător în ultimii 2 ani la tribunale sau curţi de
apel, au obţinut calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi
disciplinar, s-au remarcat în activitatea profesională şi au o vechime în funcţia de
judecător sau procuror de cel puţin 12 ani.
(2) Dispoziţiile art.48 alin.(10)-(12) se aplică în mod corespunzător.
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(3) Evidenţa posturilor vacante de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie este publică şi disponibilă permanent pe pagina de internet a Consiliului
Superior al Magistraturii şi pe cea a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(4) Judecătorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(1) îşi pot depune
candidaturile pentru funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
însoţite de orice înscrisuri considerate relevante, în termen de 30 de zile de la
publicarea postului vacant, la colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, care le analizează şi le înaintează Consiliului Superior al Magistraturii,
însoţite de un raport consultativ asupra promovării, în termen de 10 zile de la
primire.”
79. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 52. – (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi preşedinţii de secţii ai Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de către Preşedintele României, la
propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecătorii Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani.
(2) Preşedintele României nu poate refuza numirea în funcţiile de conducere
prevăzute la alin.(1) decât motivat, aducând la cunoştinţa Consiliului Superior al
Magistraturii motivele refuzului.
(3) Numirea în funcţiile prevăzute la alin.(1) se face pe o perioadă de 3 ani,
cu posibilitatea reînvestirii, o singură dată.
(4) Dispoziţiile art.48 alin.(10)-(12) se aplică în mod corespunzător.
(5) Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care îndeplinesc condiţiile
prevăzute la alin.(1) îşi pot depune candidaturile pentru funcţia de preşedinte sau
vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ori preşedinte de secţie, la
Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data la care
funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau preşedinte de secţie a devenit vacantă.
(6) Revocarea din funcţie a preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a
preşedinţilor de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de către
Preşedintele României la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, care
se poate sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numărul membrilor sau la
cererea adunării generale a instanţei, pentru motivele prevăzute la art.50 alin.(2)
care se aplică în mod corespunzător.”
80. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 53. – (1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul general al
Parchetului Naţional Anticorupţie, adjuncţii acestuia, procurorii şefi de secţie ai
acestor parchete, precum şi procurorul şef al Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi adjuncţii acestora, sunt
numiţi de Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul
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Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă
de 10 ani în funcţia de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu
posibilitatea reînvestirii, o singură dată.
(2) Dispoziţiile art.48 alin.(10)-(12) se aplică în mod corespunzător.
(3) Preşedintele României poate refuza motivat numirea în funcţiile de
conducere prevăzute la alin.(1), aducând la cunoştinţa publicului motivele
refuzului.
(4) Revocarea procurorilor din funcţiile de conducere prevăzute la alin.(1)
se face de către Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei care se
poate sesiza din oficiu, la cererea adunării generale sau, după caz a procurorului
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori a
Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu avizul Consiliului
Superior al Magistraturii, pentru motivele prevăzute la art.50 alin.(2) care se
aplică în mod corespunzător.”
81. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 531, cu
următorul cuprins:
„Art. 531. – (1) Numirea în celelalte funcţii de conducere în cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului
Naţional Anticorupţie se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o
singură dată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
sau a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticorupţie, după caz.
(2) Pentru numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin.(1) este
necesară recomandarea conducătorului secţiei ori, după caz, al direcţiei din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Parchetului
Naţional Anticorupţie, unde urmează să fie numit procurorul.
(3) Dispoziţiile art.48 alin.(10)-(12) se aplică în mod corespunzător.
(4) Revocarea din funcţiile de conducere a procurorilor numiţi potrivit
alin.(1) se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la
propunerea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie ori, după caz, a Procurorului General al Parchetului Naţional
Anticorupţie, pentru motivele prevăzute la art.50 alin.(2) care se aplică în mod
corespunzător.
(5) Propunerea prevăzută la alin.(4) poate fi formulată din oficiu sau la
sesizarea adunărilor generale ori a conducătorilor secţiilor ori, după caz, al
direcţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau
Parchetului Naţional Anticorupţie.”
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82. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 54. – La încetarea mandatului pentru funcţiile de conducere prevăzute
la art.52, 53 şi 531, judecătorii sau procurorii revin la instanţele sau parchetele de
unde provin sau la o instanţă sau parchet unde au dreptul să funcţioneze potrivit
legii.”
83. La Titlul II, Capitolul VI se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Capitolul VI Delegarea, detaşarea şi transferul
Art. 55. – (1) În cazul în care o judecătorie, un tribunal sau un tribunal
specializat nu poate funcţiona normal din cauza absenţei temporare a unor
judecători, existenţei unor posturi vacante sau altor asemenea cauze, preşedintele
curţii de apel, la propunerea preşedintelui respectivei instanţe din circumscripţia
acelei curţi de apel, poate delega, judecători de la alte instanţe din circumscripţia
menţionată, cu acordul scris al acestora.
(2) Delegarea judecătorilor de la judecătorii, tribunale şi tribunale
specializate în circumscripţia altei curţi de apel se dispune, cu acordul scris al
acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea preşedintelui curţii
de apel în circumscripţia căreia se cere delegarea şi cu avizul preşedintelui curţii
de apel unde aceştia funcţionează.
(3) Delegarea judecătorilor curţilor de apel se dispune, cu acordul scris al
acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea preşedintelui curţii
de apel.
(4) Delegarea în funcţii de conducere a judecătorilor de la curţile de apel,
tribunale, tribunale specializate şi judecătorii se dispune, cu acordul scris al
acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, până la ocuparea funcţiei prin
numire în condiţiile prezentei legi.
(5) Delegarea în funcţiile de conducere de la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie a judecătorilor de la această instanţă, se dispune de Consiliul Superior al
Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la propunerea preşedintelui Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(6) Delegarea judecătorilor se poate face pe o perioadă de cel mult 90 de zile
într-un an şi poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel mult încă 90 de
zile.
(7) În interesul serviciului, procurorii pot fi delegaţi, cu acordul scris al
acestora, inclusiv în funcţii de conducere, de către Procurorul General al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la parchetele din cadrul
Ministerului Public pe o perioadă de cel mult 90 de zile într-un an.
(8) Delegarea procurorilor poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora,
cel mult încă 90 de zile.
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(9) Pe perioada delegării judecătorii şi procurorii beneficiază de toate
drepturile prevăzute de lege pentru funcţia în care sunt delegaţi. Când salariul şi
celelalte drepturi băneşti prevăzute pentru funcţia în care este delegat judecătorul
sau procurorul sunt inferioare, acesta îşi păstrează indemnizaţia de încadrare
lunară şi celelalte drepturi băneşti.
Art. 56. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii dispune detaşarea
judecătorilor şi procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instanţe sau
parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al
Magistraturii, Ministerul Justiţiei sau la unităţile subordonate acestuia ori la alte
autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite, la
solicitarea acestor instituţii.
(2) Durata detaşării este cuprinsă între 6 luni şi 3 ani. Detaşarea se
prelungeşte o singură dată, pentru o durată de până la 3 ani, în condiţiile
prevăzute la alin.(1).
(3) În perioada detaşării, judecătorii şi procurorii îşi păstrează calitatea de
judecător sau procuror şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru
personalul detaşat. Când salariul şi celelalte drepturi băneşti prevăzute pentru
funcţia în care este detaşat judecătorul sau procurorul sunt inferioare, acesta îşi
păstrează indemnizaţia de încadrare lunară şi celelalte drepturi băneşti.
(4) Perioada detaşării constituie vechime în funcţia de judecător sau
procuror.
(5) După încetarea detaşării, judecătorul sau procurorul revine în funcţia
deţinută anterior.
Art. 57. – Detaşarea nu se poate face la instanţe sau parchete de nivel
superior celor la care judecătorul sau procurorul are dreptul să funcţioneze
potrivit legii.
Art. 58. – Transferul judecătorilor şi procurorilor de la o instanţă la altă
instanţă sau de la un parchet la alt parchet ori la o instituţie publică se aprobă, la
cererea celor în cauză, de Consiliul Superior al Magistraturii.
Art. 59. – (1) La cererea motivată, judecătorii pot fi numiţi în funcţia de
procuror, iar procurorii în funcţia de judecător, prin decret al Preşedintelui
României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea
condiţiilor prevăzute în prezenta lege.
(2) Pentru numirea în funcţiile prevăzute la alin.(1), candidaţii vor susţine un
interviu în faţa secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în
cazul procurorilor care solicită numirea ca judecători şi, respectiv, a secţiei pentru
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procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în cazul judecătorilor care
solicită numirea ca procuror.
(3) Preşedintele României nu poate refuza numirea în funcţiile prevăzute la
alin.(1) decât motivat, aducând la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii
motivele refuzului.”
84. La Titlul II, titlul Capitolului VII se modifică şi va avea următorul
cuprins: „Capitolul VII Suspendarea din funcţie şi încetarea funcţiei de
judecător şi procuror”
85. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 60. – (1) Judecătorul sau procurorul este suspendat din funcţie în
următoarele cazuri:
a) când a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa prin ordonanţă
sau rechizitoriu;
b) când suferă de o boală psihică, care îl împiedică să-şi exercite funcţia în
mod corespunzător.
(2) Suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor se dispune de
Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) În perioada suspendării din funcţie, judecătorului şi procurorului nu i se
plătesc drepturile salariale. Această perioadă nu constituie vechime în
magistratură.
(4) În perioada suspendării din funcţie, judecătorului sau procurorului nu îi
sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile
prevăzute la art.6 şi 7.”
86. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 61. – (1) În cazul prevăzut la art.60 alin.(1) lit. a), Consiliul Superior al
Magistraturii comunică de îndată judecătorului sau procurorului şi conducerii
instanţei sau parchetului unde acesta funcţionează hotărârea prin care s-a dispus
suspendarea din funcţie.
(2) Dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi
penale, achitarea sau încetarea procesului penal faţă de judecător sau procuror,
suspendarea din funcţie încetează, iar acesta este repus în situaţia anterioară, i se
plătesc drepturile băneşti de care a fost lipsit pe perioada suspendării din funcţie
şi i se recunoaşte vechimea în magistratură pentru această perioadă.”
87. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 62. – (1) În cazul prevăzut la art.60 alin.(1) lit.b), boala psihică se
constată printr-o expertiză de specialitate, la sesizarea preşedintelui instanţei sau
a conducătorului parchetului ori a colegiilor de conducere, iar suspendarea din
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funcţie se dispune pe perioada recomandată de comisia medicală de specialitate,
numită în condiţiile art.13 alin.(2) lit.e).
(2) După expirarea perioadei prevăzute la alin.(1), Consiliul Superior al
Magistraturii, pe baza unei noi expertize poate hotărî încetarea suspendării şi
repunerea în funcţie a judecătorului sau procurorului, prelungirea acesteia sau,
dacă boala este ireversibilă, propune eliberarea din funcţie potrivit legii.
(3) În perioada suspendării, judecătorului sau procurorului i se plătesc
drepturile de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.”
88. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 63. – (1) Judecătorii şi procurorii sunt eliberaţi din funcţie în
următoarele cazuri:
a) demisie;
b) pensionare, potrivit legii;
c) transfer într-o altă funcţie, în condiţiile legii;
d) incapacitate profesională;
e) ca sancţiune disciplinară;
f) condamnarea definitivă a judecătorului sau procurorului pentru o
infracţiune;
g) încălcarea dispoziţiilor art.62;
h) nepromovarea examenului prevăzut la art.31 alin.(14);
i) neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.13 alin.(2) lit.a), c) şi e).
(2) Eliberarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor se dispune prin
decret al Preşedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii.
(3) Trecerea în rezervă sau în retragere a judecătorilor şi procurorilor
militari se face în condiţiile legii, după eliberarea din funcţie de către Preşedintele
României. În caz de pensionare sau de transfer, eliberarea din funcţie se face
după trecerea în rezervă sau, după caz, în retragere.
(4) Eliberarea din funcţie a judecătorilor stagiari şi a procurorilor stagiari se
face de Consiliul Superior al Magistraturii.
(5) În cazul în care judecătorul sau procurorul cere eliberarea din funcţie
prin demisie, Consiliul Superior al Magistraturii poate stabili un termen de cel
mult 30 de zile de la care demisia să devină efectivă, dacă prezenţa judecătorului
sau procurorului este necesară.
(6) Judecătorul sau procurorul eliberat din funcţie din motive neimputabile
îşi păstrează gradul profesional dobândit în ierarhia instanţelor sau a parchetelor.”
89. Articolul 64 se abrogă.
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90. La articolul 65, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 65. – (1) Prim-magistratul-asistent, magistraţii-asistenţi şefi şi
magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se bucură de stabilitate.
(3) Condiţiile generale de numire a magistraţilor-asistenţi sunt cele
prevăzute pentru funcţia de judecător şi procuror.”
91. La articolul 65, după alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Dispoziţiile prezentei legi privind incompatibilităţile şi interdicţiile,
formarea profesională continuă şi evaluarea periodică, drepturile şi îndatoririle,
precum şi răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor se aplică în mod
corespunzător şi magistraţilor-asistenţi.”
92. La articolul 66, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(4) Magistraţii-asistenţi gradul III pot fi numiţi, prin concurs, şi dintre
avocaţi, notari, precum şi grefieri cu studii superioare juridice de la curţile de
apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o vechime de cel puţin 5 ani.”
93. Titlul III se modifică şi va avea următorul cuprins: „Titlul III
Drepturile şi îndatoririle judecătorilor şi procurorilor”
Art. 72. – Stabilirea drepturilor judecătorilor şi procurorilor se face ţinânduse seama de locul şi rolul justiţiei în statul de drept, de răspunderea şi
complexitatea funcţiei de judecător şi procuror, de interdicţiile şi
incompatibilităţile prevăzute de lege pentru aceste funcţii şi urmăreşte garantarea
independenţei şi imparţialităţii acestora.
Art. 73. – (1) Pentru activitatea desfăşurată, judecătorii şi procurorii au
dreptul la o remuneraţie stabilită în raport cu nivelul instanţei sau al parchetului,
cu funcţia deţinută, cu vechimea în magistratură şi cu alte criterii prevăzute de
lege.
(2) Drepturile salariale ale judecătorilor şi procurorilor nu pot fi diminuate
sau suspendate decât în cazurile prevăzute de prezenta lege. Salarizarea
judecătorilor şi procurorilor se stabileşte prin lege specială.
(3) Salarizarea judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se stabileşte
prin legea privind indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de
demnitate publică.
(4) Judecătorii şi procurorii militari sunt militari activi şi au toate drepturile
şi obligaţiile ce decurg din această calitate.
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(5) Salarizarea şi celelalte drepturi cuvenite judecătorilor şi procurorilor
militari se asigură de Ministerul Apărării Naţionale, în concordanţă cu
prevederile legislaţiei privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din
organele autorităţii judecătoreşti şi cu reglementările referitoare la drepturile
materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ şi, respectiv, de salariat civil
al acestui minister.
(6) Acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi
procurorilor militari se fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente din
Ministerul Apărării Naţionale.
Art. 74. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul şi obligaţia de a
apăra judecătorii şi procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta
independenţa sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea.
(2) Judecătorii sau procurorii care consideră că independenţa şi
imparţialitatea le sunt afectate în orice mod prin acte de imixtiune în activitatea
profesională se pot adresa Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a dispune
măsurile necesare, conform legii.
Art. 75. – Judecătorii şi procurorii sunt liberi să organizeze sau să adere la
organizaţii profesionale locale, naţionale sau internaţionale, în scopul apărării
intereselor lor profesionale, precum şi la cele prevăzute de art.10 alin.(3).
Art. 76. – (1) Judecătorii şi procurorii în funcţie sau pensionari au dreptul de
a li se asigura măsuri speciale de protecţie împotriva ameninţărilor, violenţelor
sau a oricăror fapte care îi pun în pericol pe ei, familiile sau bunurile lor.
(2) Măsurile speciale de protecţie, condiţiile şi modul de realizare a acestora
se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a
Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Art. 77. – (1) Judecătorii şi procurorii beneficiază de asigurare pentru risc
profesional, realizată din fondurile bugetare ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
ale Ministerului Justiţiei, Ministerului Public sau, în cazul judecătorilor şi
procurorilor militari, din fondurile Ministerului Apărării Naţionale, pentru viaţă,
sănătate şi bunuri, dacă sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în
legătură cu acestea, în limita veniturilor pentru anii lucraţi în aceste funcţii, dar
nu în mai mult de 15 ani de activitate.
(2) La eliberarea din funcţie, asigurarea prevăzută la alin.(1) încetează.
(3) Asigurarea prevăzută la alin.(1) se realizează în condiţiile stabilite prin
hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Judecătorii şi procurorii se pot asigura pentru risc profesional peste
limita prevăzută la alin.(1).
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(5) Prin hotărâre a Guvernului, se poate înfiinţa Casa de asigurări a
judecătorilor şi procurorilor.
Art. 78. – (1) Judecătorii şi procurorii beneficiază anual de un concediu de
odihnă plătit de 35 de zile lucrătoare.
(2) Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate
plătite pentru participarea la cursuri sau alte forme de specializare organizate în
ţară sau în străinătate, pentru pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate şi
de doctorat, precum şi la concedii fără plată, potrivit Regulamentului privind
concediile judecătorilor şi procurorilor.
(3) Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii medicale şi la alte
concedii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(4) În perioada concediului de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani,
judecătorii sau procurorii au dreptul la o indemnizaţie în cuantum de 75% din
media veniturilor nete realizate în ultimele 6 luni anterioare datei de la care se
acordă acest concediu.
(5) Judecătorii şi procurorii în activitate sau pensionari, precum şi soţul sau
soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistenţă
medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale
privind plata contribuţiei la asigurările sociale.
(6) Judecătorii şi procurorii au dreptul la închirierea locuinţelor de serviciu.
Locuinţele de serviciu aflate în proprietatea sau administrarea Ministerului
Justiţiei şi unităţilor subordonate, precum şi cele aflate în proprietatea sau în
administrarea Ministerului Public nu pot fi cumpărate de judecători, procurori sau
orice alţi salariaţi ai acestor instituţii.
(7) În cazul pensionării pentru limită de vârstă, titularul contractului de
închiriere prevăzut la alin.(6) şi după caz, soţul, ori soţia acestuia, îşi păstrează
drepturile locative pe tot parcursul vieţii.
Art. 79. – Judecătorii şi procurorii beneficiază anual de 6 călătorii în ţară
dus-întors, gratuite, la transportul pe calea ferată clasa I, auto, naval şi aerian sau
de decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de kilometri pentru 6 călătorii în ţară
dus-întors, în cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul.
Art. 80. – (1) Judecătorii şi procurorii cu vechime continuă în magistratură
de 20 de ani beneficiază, la data pensionării sau a eliberării din funcţie pentru alte
motive neimputabile de o indemnizaţie egală cu 7 indemnizaţii de încadrare
lunare brute, care se impozitează potrivit legii.
(2) Indemnizaţia prevăzută la alin.(1) se acordă o singură dată în decursul
carierei de judecător sau procuror şi se înregistrează, potrivit legii.
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(3) Modul de calcul al vechimii continue în magistratură se stabileşte prin
hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul decesului judecătorului sau
procurorului aflat în activitate. În acest caz, de indemnizaţie beneficiază
soţul/soţia şi copiii care se află în întreţinerea acestuia la data decesului.
Art. 81. – (1) Judecătorii şi procurorii cu o vechime de cel puţin 25 de ani în
magistratură beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de
serviciu, în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12
luni de activitate înainte de data pensionării.
(2) Judecătorii şi procurorii sunt pensionaţi la cerere, înainte de împlinirea
vârstei prevăzute de lege şi beneficiază de pensia prevăzută la alin.(1), dacă au o
vechime de cel puţin 25 de ani numai în aceste funcţii. La calcularea acestei
vechimi se iau în considerare şi perioadele în care judecătorul sau procurorul a
exercitat profesia de avocat, fără ca ponderea acestora să poată fi mai mare de 10
ani.
(3) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea de 25 de ani în funcţia de
judecător sau procuror, la cuantumul pensiei se adaugă câte 1%, fără a se putea
depăşi venitul brut avut la data pensionării.
(4) De pensia de serviciu beneficiază şi judecătorii şi procurorii cu o
vechime în magistratură între 20 şi 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei
prevăzut la alin.(1) fiind micşorat cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din
vechimea integrală.
(5) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la alin. (1)
şi (3) numai în funcţia de judecător sau procuror beneficiază de pensie de
serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupaţie. În acest caz, pensia se
stabileşte pe baza drepturilor salariale pe care le are un judecător sau procuror în
funcţie în condiţii identice de vechime şi nivel al instanţei sau parchetului.
(6) De prevederile alin.(5) pot beneficia numai persoanele care au fost
eliberate din funcţia de judecător sau procuror din motive neimputabile.
(7) Judecătorii şi procurorii militari pot opta între pensia de serviciu sau
pensia militară de serviciu.
(8) Judecătorii şi procurorii care beneficiază de pensie de serviciu potrivit
alin.(1), (2) şi (4) pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o
activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective.
Art.82. – Judecătorii şi procurorii de la toate instanţele, precum şi
magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalul de
specialitate juridică prevăzut la art.86 alin.(1) nu pot fi menţinuţi în funcţie după
împlinirea vârstei de pensionare prevăzută de lege.
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Art. 83. – Soţul supravieţuitor şi copiii judecătorilor şi procurorilor care au
dreptul la pensie de serviciu potrivit art.81 beneficiază de pensie de urmaş dacă
îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru aceasta de Legea nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 84. – (1) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei
din sistemul public al asigurărilor sociale se suportă din bugetul de stat.
(2) Pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi pensiile
de urmaş prevăzute la art.83 se actualizează anual în raport cu media veniturilor
brute realizate în ultimele 12 luni a judecătorilor şi procurorilor în activitate.
(3) Dispoziţiile alin.(2) se aplică şi judecătorilor sau procurorilor
pensionari, precum şi persoanelor care beneficiază de pensia de urmaş prevăzută
la art.83.
Art. 85. – Constituie vechime în magistratură perioada în care judecătorul,
procurorul, personalul de specialitate juridică prevăzut la art.86 alin.(1) sau
magistratul-asistent a îndeplinit funcţiile de judecător, procuror, personal de
specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de
justiţie, judecător financiar, judecător financiar inspector, procuror financiar şi
consilier în secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, grefier cu studii superioare
juridice sau personal de specialitate juridică prevăzut la art.86 alin.(1), precum şi
perioada în care a fost avocat, notar, asistent judiciar, jurisconsult, consilier
juridic sau a îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului,
Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului
Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ.
Art. 86. – (1) Pe durata îndeplinirii funcţiei, personalul de specialitate
juridică din Ministerul Justiţiei, din Ministerul Public, Consiliul Superior al
Magistraturii, din Institutul Naţional de Criminologie şi din Institutul Naţional al
Magistraturii este asimilat judecătorilor şi procurorilor în ceea ce priveşte
drepturile şi îndatoririle, inclusiv susţinerea examenului de admitere, evaluarea
activităţii profesionale, susţinerea examenului de capacitate şi de promovare,
dispoziţiile prezentei legi aplicându-se în mod corespunzător, cu excepţia
dreptului prevăzut de art.81 alin (2).
(2) Stabilirea faptelor care constituie abateri disciplinare, precum şi a
procedurii de cercetare şi aplicare a sancţiunilor disciplinare se fac prin ordin al
conducătorilor autorităţilor prevăzute la alin.(1).
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Art. 87. – (1) Pentru merite deosebite în activitate, judecătorii şi procurorii
pot fi distinşi cu Diploma Meritul Judiciar.
(2) Diploma Meritul Judiciar se acordă de Preşedintele României, la
propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru judecători şi la
propunerea ministrului justiţiei, pentru procurori.
Art. 88. – Modelul diplomei şi modul de confecţionare a acesteia se
stabilesc, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, de către
ministrul justiţiei.
Art. 89. – (1) Judecătorii şi procurorii sunt datori să se abţină de la orice
acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în profesie şi în societate.
(2) Relaţiile judecătorilor şi procurorilor la locul de muncă şi în societate se
bazează pe respect şi bună-credinţă.
Art. 90. – (1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să rezolve lucrările în
termenele stabilite şi să soluţioneze cauzele în termen rezonabil, în funcţie de
complexitatea acestora şi să respecte secretul profesional.
(2) Judecătorul este obligat să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor
la care a participat, inclusiv după încetarea exercitării funcţiei.
Art. 91. – (1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să aibă, în timpul
şedinţelor de judecată, ţinuta vestimentară corespunzătoare instanţei la care
funcţionează.
(2) Ţinuta vestimentară se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, cu avizul
Consiliului Superior al Magistraturii şi se asigură în mod gratuit.
Art. 92. – Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile şi la
termenele prevăzute de lege, declaraţia de avere şi declaraţia de interese.”
94. Denumirea Titlului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Titlul IV Răspunderea judecătorilor şi procurorilor”
95. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 93. – Judecătorii şi procurorii răspund civil, disciplinar şi penal, în
condiţiile legii.”
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96. După articolul 93, se introduce un nou articol, articolul 931, cu
următorul cuprins:
„Art. 931. – (1) Judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi
percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi preventiv numai cu încuviinţarea secţiilor
Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) În caz de infracţiune flagrantă, judecătorii, procurorii şi magistraţiiasistenţi pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei potrivit legii, Consiliul Superior al
Magistraturii fiind informat de îndată de organul care a dispus reţinerea sau
percheziţia.”
97. La articolul 94, alineatele (2), (4), (5) şi (7) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură
răspunderea judecătorilor şi procurorilor care şi-au exercitat funcţia cu reacredinţă sau gravă neglijenţă.
(4) Dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate
prin erorile judiciare săvârşite în alte procese decât cele penale nu se va putea
exercita decât în cazul în care s-a stabilit, în prealabil, printr-o hotărâre definitivă,
răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a judecătorului sau procurorului
pentru o faptă săvârşită în cursul judecăţii procesului şi dacă această faptă este de
natură să determine o eroare judiciară.
(5) Nu este îndreptăţită la repararea pagubei persoana care, în cursul
procesului, a contribuit în orice mod la săvârşirea erorii judiciare de către
judecător sau procuror.
(7) După ce prejudiciul a fost acoperit de stat în temeiul hotărârii
irevocabile date cu respectarea prevederilor alin.(6), statul se poate îndrepta cu o
acţiune în despăgubiri împotriva judecătorului sau procurorului care, cu reacredinţă sau gravă neglijenţă, a săvârşit eroarea judiciară cauzatoare de
prejudicii.”
98. La articolului 95, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 95. – (1) Orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al
Magistraturii, direct sau prin conducătorii instanţelor ori ai parchetelor, în
legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau
procurorilor, încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii ori
săvârşirea de către aceştia a unor abateri disciplinare.”
99. La Titlul IV, titlul Capitolului II se modifică şi va avea următorul
cuprins: „Capitolul II Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi
procurorilor”
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100. Articolul 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 96. – (1) Judecătorii şi procurorii răspund disciplinar pentru abaterile
de la îndatoririle de serviciu, precum şi pentru faptele care afectează prestigiul
justiţiei.
(2) Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor militari poate fi
angajată numai potrivit dispoziţiilor prezentei legi.”
101. La articolul 97, literele a), c), f), g), i), j), k), l) şi m) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
„a) încălcarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere,
declaraţiile de interese, incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi
procurorii;
c) intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea
rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane,
altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii, precum şi
imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror;
f) nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor
legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor;
g) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau
actele depuse de părţile din proces;
i) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu;
j) exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă dacă fapta nu
constituie infracţiune;
k) efectuarea cu întârziere a lucrărilor, din motive imputabile;
l) absenţele nemotivate de la serviciu, în mod repetat;
m) atitudinea nedemnă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de
colegi, avocaţi, experţi, martori sau justiţiabili;”
102. Literele b) şi h) ale articolului 97 se abrogă.
103. La articolul 97, după litera m) se introduc literele n), o) şi p), cu
următorul cuprins:
„n) neîndeplinirea obligaţiei privind transferarea normei de bază la instanţa
sau parchetul la care funcţionează;
o) nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor;
p) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip
piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiţii pentru care nu este asigurată
transparenţa fondurilor în condiţiile legii.”
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104. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 98. – Sancţiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor şi
procurorilor, proporţional cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) avertismentul;
b) diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 15% pe o
perioadă de la o lună la 3 luni;
c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de la o lună la 3 luni la o instanţă
sau la un parchet, situate în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel ori în
circumscripţia aceluiaşi parchet de pe lângă acestea;
d) excluderea din magistratură.”
105. Articolul 100 se abrogă.
106. Articolul 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 102. – Judecătorii şi procurorii care au, la data intrării în vigoare a
prezentei legi, norma de bază la instituţii de învăţământ superior juridic, au
obligaţia ca, începând cu anul universitar următor, să-şi transfere norma de bază
la instanţa sau parchetul la care funcţionează ori să renunţe la calitatea de
judecător sau procuror.”
107. La articolul 103, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 103. – (1) Judecătorii şi procurorii în funcţie, precum şi personalul de
specialitate juridică prevăzut la art.86 alin.(1) care au beneficiat de vechime în
magistratură potrivit Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează această
vechime.”
108. Articolul 104 se abrogă.
109. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 105. – (1) Judecătorii şi procurorii militari care îşi continuă activitatea
la instanţele şi parchetele militare, redistribuiţi pe funcţii inferioare, îşi păstrează
drepturile salariale de care beneficiază la data redistribuirii. Celelalte dispoziţii
ale prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi judecătorilor şi procurorilor
militari.
(2) Transferul judecătorilor şi procurorilor militari, la cerere sau ca urmare a
reducerii posturilor, se face la instanţe şi parchete civile de grad egal, potrivit
opţiunii exprimate, în limita posturilor disponibile.”
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110. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 106. – Consiliul Superior al Magistraturii aprobă, prin hotărâre care se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I:
a) Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a
Institutului Naţional al Magistraturii, care prevede modul de organizare, tematica,
bibliografia, probele de examen, procedura de desfăşurare a concursului de
admitere şi a examenului de absolvire, precum şi media minimă de admitere şi de
absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
b) Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii;
c) Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi
al procurorilor stagiari, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia,
probele de examen, procedura de desfăşurare şi media minimă de promovare a
examenului de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari;
d) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere în magistratură;
e) Regulamentul privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare
profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor
obţinute;
f) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
promovare a judecătorilor şi procurorilor;
g) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru
numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor;
h) Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi
procurorilor;
i) Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor.”
Art. II. – (1) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului
de promovare a judecătorilor şi procurorilor se aprobă de Consiliul Superior al
Magistraturii în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi
intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Celelalte regulamente prevăzute la art.106 se actualizează şi se aprobă în
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(3) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se va
adopta hotărârea Guvernului prevăzută la art.77 alin.(3) din Legea nr.303/2004.
Art. III. – La împlinirea termenului prevăzut la art.II alin.(2), anexa la
Legea nr.303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările ulterioare, se
abrogă.
Art. IV. – (1) Comisiile pentru primul concurs sau examen privind funcţiile
de conducere de la instanţe şi parchete vor fi numite de Consiliul Superior al
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Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, în termen de 10
zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru
numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor va fi elaborat de
Institutul Naţional al Magistraturii, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii
şi afişat pe paginile de internet ale Institutului Naţional al Magistraturii,
Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi Ministerului Justiţiei, precum şi la sediile instanţelor
judecătoreşti şi parchetelor, în termen de 10 zile de la numirea comisiilor.
(3) În 30 de zile de la publicarea Regulamentului prevăzut la alin.(3) se
organizează concurs sau examen pentru numirea în funcţiile de conducere de la
curţile de apel, tribunale şi parchetele de pe lângă acestea, iar în termen de 60 de
zile de la aceeaşi dată se organizează concurs sau examen pentru ocuparea
funcţiilor de conducere de la judecătorii şi parchetele de pe lângă acestea.
Dispoziţiile art.48 alin.(7) şi ale art.481 alin.(7) se aplică în mod corespunzător.
(4) Numirea în funcţiile de conducere de la curţile de apel, tribunale,
tribunale specializate şi judecătorii, precum şi de la parchetele de pe lângă
acestea, pentru care se aplică procedura prevăzută la art.48 alin.(9) şi art.481
alin.(9) se face în termen de 30 de zile de la numirea în funcţiile de conducere a
judecătorilor şi procurorilor care au obţinut rezultatul cel mai bun la concursurile
sau examenele prevăzute la alin.(4).
(5) Nerespectarea termenelor şi a procedurii pentru organizarea
concursurilor sau examenelor prevăzute de prezentul articol constituie abatere
disciplinară.
Art. V. – (1) Judecătorii şi procurorii care, la data intrării în vigoare a
prezentei legi, îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă, vor fi
eliberaţi din funcţie la împlinirea unui termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii va lua măsurile necesare pentru
ocuparea în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi a posturilor
care devin vacante prin pensionarea persoanelor prevăzute la alin.(1).
Art. VI. – Judecătorii şi procurorii care nu au renunţat la norma de bază la
instituţii de învăţământ superior juridic, potrivit art.102 din Legea nr. 303/2004,
sunt obligaţi să-şi transfere norma de bază la instanţa sau parchetul la care
funcţionează, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Art. VII. – (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de
specialitate juridică asimilat magistraţilor şi personalul auxiliar de specialitate depun
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declaraţiile prevăzute la art.6 alin.(3) sau, după caz, art.61 şi art.62 din Legea nr.
303/2004, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică
declaraţiile prevăzute la art.61 din Legea nr. 303/2004, iar Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării verifică declaraţiile prevăzute la art.62 din Legea nr. 303/2004 în
termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Art. VIII. – Dispoziţiile art.82 din Legea nr. 303/2004 se aplică şi
magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale şi personalului de specialitate
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor prevăzut la art.73 din Legea nr.
47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. IX. – Litera a) a articolului 28 din Legea nr.154/1998 privind sistemul
de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru
persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.266 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) personalului de specialitate juridică prevăzut în Legea nr.303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările
ulterioare, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică numite, altele decât cele
ocupate de judecători şi procurori detaşaţi;”
Art. X. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) articolele 8 şi 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2002
privind Parchetul Naţional Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.503/2002, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.523 din 18 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b) articolul 8 din Legea nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.1089 din 23 noiembrie 2004.
Art. XI. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie
contrară se abrogă.
Art. XII. – Legea nr.303/2004 privind statutul magistraţilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.576 din 29 iunie 2004, cu modificările
ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.
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Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din
Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în
faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi în condiţiile art. 147 alin. (2), cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
în şedinţa comună din 13 iulie 2005.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE
SENATULUI

Adrian Năstase

Nicolae Văcăroiu

Bucureşti, 19 iulie 2005
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LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 23 octombrie 2001
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege,
constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu
Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
ART. 2
În sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie
autonomă care utilizează resurse financiare publice şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, potrivit
Constituţiei;
b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile
unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei;
c) prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă.
CAP. 2
Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public
ART. 3
Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau
la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.
ART. 4
(1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au
obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu
atribuţii în acest domeniu.
(2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de relaţii publice se stabilesc, pe baza dispoziţiilor
prezentei legi, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice respective.
ART. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes
public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii
sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului
responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon,
fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră
vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va
cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).
(3) Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care
va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
(4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:
a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în
mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
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b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.
ART. 6
(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei
legi, informaţiile de interes public.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes
public solicitate în scris sau verbal.
(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes
public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
ART. 7
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în
termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea,
complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru
identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30
de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea
petiţiilor.
(3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice
necesare, şi în format electronic.
ART. 8
(1) Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au
obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc
informaţiile solicitate.
(2) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris
informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7.
(3) Informaţiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea
autorităţii sau instituţiei publice, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul
funcţionării instituţiei, incluzând şi o zi pe săptămână, după programul de funcţionare.
(4) Activităţile de registratură privind petiţiile nu se pot include în acest program şi se desfăşoară separat.
(5) Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de
regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.
ART. 9
(1) În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau
instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.
(2) Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii
sau a instituţiei publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la
art. 7 şi 8.
ART. 10
Nu este supusă prevederilor art. 7 - 9 activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice de răspunsuri la petiţii şi de
audienţe, desfăşurată potrivit specificului competenţelor acestora, dacă aceasta priveşte alte aprobări, autorizări,
prestări de servicii şi orice alte solicitări în afara informaţiilor de interes public.
ART. 11
(1) Persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul
documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe baza solicitării personale, în condiţiile legii.
(2) Copiile de pe documentele deţinute de autoritatea sau de instituţia publică se realizează în condiţiile art. 9.
ART. 12
(1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:
a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor
clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale
României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului
concurenţei loiale, potrivit legii;
d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei,
se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma
anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil
ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
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g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
(2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor prevăzute la alin. (1)
revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege
să asigure securitatea informaţiilor.
ART. 13
Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse
în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.
ART. 14
(1) Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura
în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.
(2) Informaţiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autorităţile publice decât în temeiul unei obligaţii
legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informaţii potrivit art. 2.
SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public
ART. 15
(1) Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat.
(2) Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în
masă, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public.
ART. 16
Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile
publice au obligaţia să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii
publice.
ART. 17
(1) Autorităţile publice au obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru
aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public.
(2) În cadrul conferinţelor de presă autorităţile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informaţii de
interes public.
ART. 18
(1) Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de
informare în masă.
(2) Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.
(3) Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte
care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de
respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.
(4) Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează dreptul
organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist.
ART. 19
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra
conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile
publice organizate de acestea.
(3) Autorităţile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare şi funcţionare să desfăşoare activităţi
specifice în prezenţa publicului sunt obligate să permită accesul presei la acele activităţi, în difuzarea materialelor
obţinute de ziarişti urmând să se ţină seama doar de deontologia profesională.
ART. 20
Mijloacele de informare în masă nu au obligaţia să publice informaţiile furnizate de autorităţile sau de instituţiile
publice.
CAP. 3
Sancţiuni
ART. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea
prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei
publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei
lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial,
cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
ART. 22

6/16/2006 1:46 AM

LEGE Nr

4 of 13

http://www.scj.ro/legi/L544din2001-si-norme-aplicare.asp
(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate
face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei
rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data
expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să
plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.
CAP. 4
Dispoziţii tranzitorii şi finale
ART. 23
(1) Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va
elabora, la iniţiativa Ministerului Informaţiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.
ART. 24
(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Informaţiilor Publice, Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor înainta Guvernului propuneri privind
măsurile necesare pentru ca informaţiile de interes public să devină disponibile în mod progresiv prin intermediul unor
baze de date informatizate accesibile publicului la nivel naţional.
(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autorităţilor şi instituţiilor publice cu echipamentele de
tehnică de calcul adecvate.
ART. 25
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice prevederi contrare.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.
(2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
--------------HOTĂRÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public
EMITENT:
GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 8 martie 2002
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul informaţiilor publice,
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Vasile Dîncu
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul comunicaţiilor
şi tehnologiei informaţiei,
Ion Smeeianu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
ANEXA 1
NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prezentele norme metodologice stabilesc principiile, procedurile şi regulile de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public.
(2) Dispoziţiile prezentelor norme metodologice se aplică tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, astfel cum sunt
definite prin Legea nr. 544/2001.
ART. 2
Aplicarea Legii nr. 544/2001 se face cu respectarea următoarelor principii:
a) principiul transparenţei - autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră
deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public să constituie regula, iar
limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia, în condiţiile legii;
b) principiul aplicării unitare - autorităţile şi instituţiile publice asigură respectarea legii în mod unitar, în conformitate
cu prevederile acesteia şi ale prezentelor norme metodologice.
c) principiul autonomiei - fiecare autoritate sau instituţie publică va elabora propriul regulament de organizare şi
funcţionare a compartimentelor de informare şi relaţii publice, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentelor
norme metodologice.
CAP. 2
Organizarea şi asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public
ART. 3
(1) Pentru organizarea şi asigurarea accesului liber şi neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile de interes public
autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau
de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.
(2) Compartimentele specializate de informare şi relaţii publice pot fi organizate, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor
publice centrale ori locale, ca birouri, servicii, direcţii sau direcţii generale, în subordinea conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice respective, care, în funcţie de situaţie, poate dispune coordonarea acestora de către o altă persoană
din conducerea autorităţii sau instituţiei publice respective.
(3) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de informare şi relaţii publice se stabilesc, în baza legii
şi a dispoziţiilor prezentelor norme metodologice, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau a
instituţiei publice respective.
ART. 4
(1) Pentru buna desfăşurare a activităţii de informare şi relaţii publice în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice,
aceasta poate fi organizată cu următoarele componente:
a) informarea presei;
b) informarea publică directă a persoanelor;
c) informarea internă a personalului;
d) informarea interinstituţională.
(2) Informarea directă a persoanelor şi informarea presei sunt, potrivit legii, componente obligatorii şi nu exclud
celelalte componente ale activităţii de informare şi relaţii publice.
ART. 5
În cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice ale instituţiilor şi autorităţilor publice activitatea de informare
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publică directă a persoanelor şi cea de informare a presei se pot organiza distinct.
ART. 6
(1) La nivelul Administraţiei Prezidenţiale, aparatului de lucru al Camerei Deputaţilor şi al Senatului, aparatului de
lucru al Guvernului, al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, sediilor
centrale ale regiilor autonome şi al altor instituţii publice centrale, precum şi la nivelul autorităţilor administrative
autonome, prefecturilor, consiliilor judeţene şi consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului
Bucureşti, structurile organizatorice existente de comunicare vor fi reorganizate în compartimente de informare şi relaţii
publice şi vor include în mod obligatoriu cel puţin un birou (o structură) de informare publică şi un birou (o structură) de
relaţii cu presa.
(2) La nivelul structurilor descentralizate ale autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se vor organiza birouri de
informare şi relaţii publice, iar atribuţiile pe linia relaţiei cu presa şi a informării directe a persoanelor vor fi îndeplinite
distinct de persoane special desemnate în acest scop.
(3) La nivelul comunelor atribuţiile pe linia relaţiei cu presa şi a informării directe a persoanelor pot fi îndeplinite de o
persoană special desemnată în acest scop de consiliul local.
ART. 7
Fiecare autoritate sau instituţie publică va stabili, în funcţie de specificul propriu al activităţilor, numărul de persoane
necesar pentru îndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor care revin autorităţii/instituţiei pe linia informării şi relaţiilor
publice.
ART. 8
(1) Pentru accesul publicului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu, la sediul fiecărei instituţii sau
autorităţi publice se vor organiza în cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice puncte de
informare-documentare.
(2) Prezentarea în format electronic a informaţiilor comunicate din oficiu de către instituţiile şi autorităţile publice
prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) se va realiza eşalonat, avându-se în vedere dotarea cu tehnică de calcul.
CAP. 3
Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public
ART. 9
Autorităţile şi instituţiile publice asigură accesul la informaţiile de interes public, din oficiu sau la cerere, în condiţiile
legii.
ART. 10
(1) Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform legii, vor fi prezentate într-o formă accesibilă şi
concisă care să faciliteze contactul persoanei interesate cu autoritatea sau instituţia publică.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a publica şi de a actualiza anual un buletin informativ care va
cuprinde informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001.
(3) Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Raportul de activitate va fi elaborat în conformitate cu
prevederile anexei nr. 6 la prezentele norme metodologice.
ART. 11
(1) Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin:
a) afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele
de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
b) consultare la sediul autorităţii sau instituţiei publice, în punctele de informare-documentare, în spaţii special
destinate acestui scop.
(2) Afişarea la sediul autorităţii sau instituţiei publice este, în cazul tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice,
modalitatea minimă obligatorie de difuzare a informaţiilor de interes public comunicate din oficiu.
ART. 12
În unităţile administrativ-teritoriale în care o minoritate naţională deţine o pondere de cel puţin 20% din numărul
populaţiei informaţiile ce se comunică din oficiu se vor difuza şi în limba minorităţii respective.
ART. 13
Solicitarea informaţiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată
instituţiei sau autorităţii publice, în condiţiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.
ART. 14
(1) Pentru a facilita redactarea solicitării şi a reclamaţiei administrative autorităţile şi instituţiile publice vor pune
gratuit la dispoziţie persoanei interesate formulare-tip.
(2) Modelele formularelor-tip ale cererii de informaţii de interes public şi ale reclamaţiei administrative sunt
prezentate în anexele nr. 1, 2a) şi 2b).
(3) Modelul scrisorii de răspuns la cerere şi cel al scrisorii de răspuns la reclamaţia administrativă, împreună cu
modelul registrului pentru înregistrarea documentelor prevăzute la alin. (2), sunt prezentate în anexele nr. 3, 4 şi 5.
ART. 15
(1) Informaţiile de interes public pot fi solicitate şi comunicate şi în format electronic.
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(2) Solicitarea de informaţii de interes public sau reclamaţia administrativă se poate transmite prin e-mail, conform
modelelor formularelor-tip prezentate în anexele nr. 1, 2a) şi 2b).
(3) Informaţiile de interes public solicitate în scris, în format electronic, pot fi comunicate prin e-mail sau înregistrate
pe dischetă.
ART. 16
Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele
prevăzute de Legea nr. 544/2001, şi anume:
a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în
acest termen;
b) 10 zile lucrătoare pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru
identificarea informaţiei solicitate;
c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);
d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.
ART. 17
Programul zilnic al compartimentelor de informare şi relaţii publice va fi cel al autorităţilor sau instituţiilor publice
respective, stabilit prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, incluzând într-o zi pe săptămână şi ore după
programul de funcţionare.
ART. 18
(1) Accesul la informaţiile de interes public este gratuit.
(2) Costul serviciilor de copiere va fi suportat de solicitant, în condiţiile legii.
(3) Plata serviciilor de copiere se va face la casieria fiecărei autorităţi sau instituţii publice.
CAP. 4
Funcţionarea structurilor responsabile de informarea publică directă
ART. 19
Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă asigură rezolvarea solicitărilor privind
informaţiile de interes public şi organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare.
ART. 20
(1) Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă primesc solicitările privind informaţiile de
interes public.
(2) Solicitarea de informaţii de interes public este acţiunea verbală sau scrisă (pe suport de hârtie sau electronic)
prin care o persoană (fizică sau juridică, română ori străină) poate cere informaţii considerate ca fiind de interes public.
(3) În cazul formulării verbale a solicitării informaţia este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea
solicitantului să adreseze o cerere în scris.
(4) Cererile formulate în scris, pe suport de hârtie sau pe suport electronic (e-mail), inclusiv cele prevăzute la alin.
(3), se înregistrează la structurile sau la persoanele responsabile de informarea publică directă, care eliberează
solicitantului o confirmare scrisă conţinând data şi numărul de înregistrare a cererii.
ART. 21
(1) După primirea şi înregistrarea cererii structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă
realizează o evaluare primară a solicitării, în urma căreia se stabileşte dacă informaţia solicitată este o informaţie
comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces.
(2) În cazul în care informaţia solicitată este deja comunicată din oficiu în una dintre formele precizate la art. 5 din
Legea nr. 544/2001, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru,
precum şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită.
ART. 22
(1) În cazul în care informaţia solicitată nu este dintre cele care se comunică din oficiu, solicitarea se transmite
structurilor competente din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12
din Legea nr. 544/2001.
(2) În cazul în care informaţia solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber la informaţie, se
asigură, în termen de 5 zile de la înregistrare, informarea solicitantului despre acest lucru.
(3) Structurile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să identifice şi să actualizeze informaţiile de interes public care sunt
exceptate de la accesul liber, potrivit legii.
ART. 23
(1) Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă primesc de la structurile prevăzute la art.
22 alin. (1) răspunsul la solicitarea primită şi redactează răspunsul către solicitant împreună cu informaţia de interes
public sau cu motivaţia întârzierii ori a respingerii solicitării, în condiţiile legii.
(2) Răspunsul se înregistrează şi se transmite persoanei interesate, pe suportul solicitat, în termenul legal.
ART. 24
În cazul în care solicitarea nu se încadrează în competenţele instituţiei sau autorităţii publice, în termen de 5 zile de
la primire structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă transmit solicitarea către instituţiile sau
autorităţile competente şi informează solicitantul despre aceasta.
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ART. 25
Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă ţin evidenţa răspunsurilor şi a chitanţelor
remise de solicitanţi privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate.
ART. 26
Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă realizează organizarea şi funcţionarea
punctului de informare-documentare, după cum urmează:
a) asigură publicarea buletinului informativ al autorităţii sau instituţiei publice, care va cuprinde informaţiile de interes
public comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001;
b) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, a raportului de activitate al autorităţii sau
instituţiei publice;
c) asigură disponibilitatea în format scris (la afişier, sub formă de broşuri sau electronic - dischete, CD, pagină de
Internet) a informaţiilor comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001;
d) organizează în cadrul punctului de informare-documentare al instituţiei accesul publicului la informaţiile furnizate
din oficiu.
ART. 27
(1) Fiecare instituţie sau autoritate publică va întocmi anual, prin structurile de informare şi relaţii publice, un raport
privind accesul la informaţiile de interes public, care va cuprinde:
a) numărul total de solicitări de informaţii de interes public;
b) numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes;
c) numărul de solicitări rezolvate favorabil;
d) numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate de la acces,
inexistente etc.);
e) numărul de solicitări adresate în scris: 1. pe suport de hârtie; 2. pe suport electronic;
f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice;
g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice;
h) numărul de reclamaţii administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse;
i) numărul de plângeri în instanţă: 1 rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. în curs de soluţionare;
j) costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice;
k) sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate;
l) numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare.
(2) Acest raport va fi adresat conducătorului autorităţii sau instituţiei publice respective şi va fi făcut public.
(3) Autorităţile şi instituţiile publice centrale vor asigura colectarea rapoartelor din teritoriu, urmând ca situaţiile
centralizate să fie trimise Ministerului Informaţiilor Publice.
CAP. 5
Funcţionarea structurilor responsabile de relaţia cu presa
ART. 28
Dispoziţiile speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public, astfel cum sunt
prevăzute în Legea nr. 544/2001, se referă în mod explicit la obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice şi nu
reglementează în nici un fel activitatea mass-media.
ART. 29
Structurile sau persoanele responsabile de relaţia cu presa a instituţiei sau autorităţii publice respective au
următoarele atribuţii:
a) să furnizeze ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei sau
autorităţii publice pe care o reprezintă;
b) să acorde fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a
reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;
c) să informeze în timp util şi să asigure accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de
instituţia sau autoritatea publică;
d) să asigure, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei ori a autorităţii publice prezintă un interes public
imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefinguri;
e) să difuzeze ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale instituţiei ori autorităţii publice;
f) să nu refuze sau să nu retragă acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea
normală a activităţii instituţiei sau autorităţii publice respective şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de
respectivul ziarist;
g) în cazul retragerii acreditării unui ziarist, să asigure organismului de presă obţinerea acreditării pentru un alt
ziarist.
ART. 30
(1) Acreditarea se acordă, la cerere, ziariştilor şi instituţiilor de presă solicitante. Legitimaţiile de acreditare nu sunt
transmisibile şi se referă la prezenţa fizică a ziaristului în sediul sau la activităţile autorităţii ori instituţiei publice, la care
accesul presei este permis.
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(2) Acreditarea ziariştilor nu atrage controlul autorităţilor sau instituţiilor publice ce au acordat acreditarea asupra
materialelor publicate de ziaristul acreditat.
(3) Participarea ziariştilor la activităţile autorităţilor sau instituţiilor publice nu va putea fi limitată ori restricţionată prin
reglementări interne ce exced textului Legii nr. 544/2001.
CAP. 6
Sancţiuni
ART. 31
Răspunderea disciplinară a funcţionarului desemnat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 se stabileşte
conform Statutului funcţionarilor publici, statutelor speciale sau, după caz, Codului muncii.
ART. 32
În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat,
aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost
solicitată informaţia.
ART. 33
Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32
în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau
instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.
ART. 34
În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se
consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile
de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului
vinovat, în condiţiile legii.
ART. 35
(1) Pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001
şi ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecărei autorităţi sau instituţii publice se constituie o comisie de
analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.
(2) Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public va avea următoarele
responsabilităţi:
a) primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;
b) efectuează cercetarea administrativă;
c) stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este
întemeiată sau nu;
d) în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru personalul
responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate. În cazul funcţionarilor publici culpabili comisia de
analiză va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplină a autorităţii sau instituţiei publice,
care va propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare, potrivit legii;
e) redactează şi trimite răspunsul solicitantului.
ART. 36
(1) Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în
drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de
30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
(2) Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la
plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.
CAP. 7
Dispoziţii finale
ART. 37
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale şi instituţiile publice vor asigura spaţiile necesare, precum şi modificarea organigramelor, în
vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001.
ART. 38
În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se vor organiza
compartimente de informare şi relaţii publice şi vor fi elaborate reglementările interne de organizare şi funcţionare a
acestora.
ART. 39
Informatizarea compartimentelor de informare şi relaţii publice va fi asigurată de instituţiile şi autorităţile publice, pe
baza propunerilor aprobate de Guvern, în condiţiile art. 24 din Legea nr. 544/2001.
ART. 40
Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
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ANEXA 1
la normele metodologice
CERERE-TIP
- model Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .............................
Sediul/Adresa .............................................................
Data ........................................
Stimate domnule/Stimată doamnă .....................................,
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret
documentele sau informaţiile solicitate): .....................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.............................................................................. .
Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):
....................... .
Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în
format scris).
Vă mulţumesc pentru solicitudine,
........................
(semnătura petentului)
Numele şi prenumele petentului .........................................
Adresa ..............................
Profesia (opţional) .................
Telefon (opţional) ..................
Fax (opţional) ......................
ANEXA 2a)
la normele metodologice
RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)
- model Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .............................
Sediul/Adresa .............................................................
Data ........................................
Stimate domnule/Stimată doamnă .....................................,
Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, întrucât la cererea nr. ............. din data de ..................... am primit un răspuns negativ, la data de
......................................, într-o scrisoare semnată de ...............................................................
(completaţi numele respectivului funcţionar)
Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:
.........................................
...............................................................................
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format
electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.
Vă mulţumesc pentru solicitudine,
.............................
(semnătura petentului)
Numele şi prenumele petentului .........................................
Adresa ..............................
Telefon .............................
Fax .................................
ANEXA 2b)
la normele metodologice
RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2)
- model Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .............................
Sediul/Adresa .............................................................
Data ........................................
Stimate domnule/Stimată doamnă .....................................,
Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, întrucât la cererea nr. ............. din data de ..................... nu am primit informaţiile solicitate în termenul
legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ...................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:
.........................................
...............................................................................
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format
electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.
Vă mulţumesc pentru solicitudine,
.............................
(semnătura petentului)
Numele şi prenumele petentului .........................................
Adresa ..............................
Telefon .............................
Fax .................................
ANEXA 3
la normele metodologice
RĂSPUNS LA CERERE
- model De la:
Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .............................
Sediul/Adresa .............................................................
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Persoana de contact .......................................................
Data .....................
Către:
Numele şi prenumele petentului ............................................
Adresa ....................................................................
Stimate domnule/Stimată doamnă .................................,
În urma cererii dumneavoastră nr. ............ din data de ................, prin care, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public, solicitaţi o copie de pe următoarele documente: ...............
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
(1) vă trimitem, în anexa la prezenta scrisoare, informaţiile solicitate;
(2) vă informăm că informaţiile solicitate nu au putut fi identificate şi expediate în termenul iniţial de 10 zile, urmând
să vă parvină în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii dumneavoastră;
(3) vă informăm că pentru rezolvarea cererii dumneavoastră trebuie să vă adresaţi la
...................................................................,
întrucât instituţia noastră nu deţine informaţiile solicitate;
(4) vă informăm că informaţiile solicitate nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, fiind exceptate
de la accesul liber al cetăţenilor;
(5) vă informăm că informaţiile solicitate nu există în baza de date a instituţiei noastre.
Informaţiile solicitate v-au fost furnizate în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):
...............................................................................
Taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate sunt următoarele (când este cazul):
............................................... .
Al dumneavoastră,
............................
(semnătura funcţionarului)
ANEXA 4
la normele metodologice
RĂSPUNS LA RECLAMAŢIE
- model De la:
Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .............................
Sediul/Adresa .............................................................
Persoana de contact .......................................................
Data .....................
Către:
Numele şi prenumele petentului ............................................
Adresa ....................................................................
Stimate domnule/Stimată doamnă .................................,
În urma reclamaţiei dumneavoastră nr. ......... din data de ..............., conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public, după răspunsul negativ primit/întârzierea răspunsului la cererea nr. ................... din
data de ......................, prin care, conform legii sus-menţionate, solicitaţi documentele de mai jos: .............................
................................................................................
...............................................................................,
...............................................................................,
vă informăm că decizia de a nu primi (la termen) documentele solicitate:
(1) se încadrează în prevederile legii, fiind vorba despre informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;
(2) nu se încadrează în prevederile legii, fiind o eroare a unui funcţionar. Vă asigurăm, cu scuzele noastre, că
informaţiile de interes public solicitate vă vor fi transmise în termenul legal de 15 zile. Funcţionarul vinovat pentru
decizia eronată în ceea ce vă priveşte a fost sancţionat cu ....................
.............................................................................. .
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Al dumneavoastră,
......................................
(semnătura conducătorului
autorităţii sau instituţiei publice)
ANEXA 5
la normele metodologice
REGISTRU
pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public
- model ______________________________________________________________________________
| Nr. şi | Numele |
|
| Nr. şi |
| data | şi prenumele |Informaţiile solicitate | Răspunsul*) | data |
| cererii | solicitantului |
|
| răspunsului|
|_________|________________|________________________|_____________|____________|
|_________|________________|________________________|_____________|____________|
|_________|________________|________________________|_____________|____________|
|_________|________________|________________________|_____________|____________|
|_________|________________|________________________|_____________|____________|
|_________|________________|________________________|_____________|____________|
|_________|________________|________________________|_____________|____________|
|_________|________________|________________________|_____________|____________|
|_________|________________|________________________|_____________|____________|
|_________|________________|________________________|_____________|____________|
|_________|________________|________________________|_____________|____________|
|_________|________________|________________________|_____________|____________|
|_________|________________|________________________|_____________|____________|
|_________|________________|________________________|_____________|____________|
|_________|________________|________________________|_____________|____________|
|_________|________________|________________________|_____________|____________|
*) După caz: Da, acces liber; Termen de 30 de zile; Trimis la .............. (altă instituţie); Nu, informaţie exceptată; Nu,
informaţie inexistentă.
ANEXA 6
la normele metodologice
CADRU ORIENTATIV
pentru elaborarea raportului anual de activitate al autorităţii sau instituţiei publice
Un raport de activitate va trebui să prezinte următoarele elemente standard:
1. misiunea autorităţii sau instituţiei publice, precum şi obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare;
2. indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;
3. scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la obiectivele autorităţii sau
instituţiei publice;
4. raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe;
5. nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);
6. propuneri pentru remedierea deficienţelor.
---------------
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LEGE nr.215 din 23 aprilie 2001
Legea administraţiei publice locale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 204/23 apr. 2001
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1
Regimul general al autonomiei locale
Art. 1. - Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei
publice locale.
Art. 2. - (1) Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale,
descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea
problemelor locale de interes deosebit.
(2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României.
Art. 3. - (1) Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a
gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
(2) Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin
vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(3) Dispoziţiile alin. (2) nu aduc atingere posibilităţii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice altă formă de
participare directă a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii.
(4) Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială.
Art. 4. - (1) Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege.
(2) Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii,
aparţin comunei, oraşului sau judeţului, după caz.
Art. 5. - (1) Competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale se stabilesc numai prin lege. Aceste competenţe sunt depline
şi exclusive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(2) Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu
excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice.
Art. 6. - (1) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune şi oraşe şi autorităţile administraţiei publice de la nivel
judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ.
(2) În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de
altă parte, nu există raporturi de subordonare.
Art. 7. - (1) Exercitarea competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin lege revine autorităţilor administraţiei publice locale care se găsesc cel mai
aproape de cetăţean.
(2) Stabilirea de competenţe şi atribuţii pentru alte autorităţi decât cele prevăzute la alin. (1) trebuie să ţină seama de amploarea şi de natura
răspunderii ce le revine, precum şi de cerinţele de eficienţă şi eficacitate.
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(3) Autorităţile administraţiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilităţi autorităţilor administraţiei publice locale
în procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al creării de noi servicii publice, fără asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare
pentru realizarea respectivelor responsabilităţi.
Art. 8. - Autorităţile administraţiei publice centrale vor consulta, înainte de adoptarea oricărei decizii, structurile asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale, în toate problemele care le privesc în mod direct, potrivit legii.
Art. 9. - În cadrul politicii economice naţionale, comunele, oraşele şi judeţele au dreptul la resurse proprii, pe care autorităţile administraţiei
publice locale le gestionează potrivit atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii. Resursele financiare ale autorităţilor publice locale trebuie să fie
proporţionale cu competenţele şi cu responsabilităţile prevăzute de lege.
Art. 10. - Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile
proprietate publică sau privată ale comunelor, oraşelor şi judeţelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale.
Art. 11. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul ca, în limitele competenţelor lor, să coopereze şi să se asocieze cu alte
autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii.
(2) Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale
şi internaţionale, în condiţiile legii.
Art. 12. - Autorităţile administraţiei publice locale pot încheia între ele acorduri şi pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi
la realizarea unor programe de dezvoltare regională, în condiţiile legii.
Art. 13. - (1) Consiliile locale şi consiliile judeţene din unităţile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontieră pot încheia acorduri de
cooperare transfrontalieră cu autorităţile similare din ţările vecine, în condiţiile legii.
(2) Aceste acorduri se vor încheia numai în domeniile ce sunt de competenţa consiliilor locale sau judeţene, potrivit prezentei legi, cu
respectarea legislaţiei interne şi a angajamentelor internaţionale asumate de statul român.
(3) Prin acordurile de cooperare transfrontalieră pot fi create şi pe teritoriul României organisme care să aibă, potrivit dreptului intern,
personalitate juridică. Aceste organisme nu au, în sensul prezentei legi, competenţe administrativ-teritoriale.
(4) Consiliile locale şi consiliile judeţene, care au încheiat acorduri de cooperare transfrontalieră, au dreptul să participe, în alte state, la
organismele create prin respectivele acorduri, în limita competenţelor ce le revin potrivit legii.
Art. 14. - (1) Iniţiativa autorităţilor administraţiei publice locale de a coopera şi de a se asocia cu autorităţi ale administraţiei publice locale
din străinătate, precum şi de a adera la o asociaţie internaţională a autorităţilor administraţiei publice locale va fi comunicată Ministerului
Afacerilor Externe şi Ministerului Administraţiei Publice.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale vor transmite Ministerului Afacerilor Externe spre avizare proiectele de acorduri sau convenţii de
cooperare pe care acestea intenţionează să le încheie cu autorităţi ale administraţiei publice locale din alte ţări, înainte de supunerea lor spre
adoptare de către consiliile locale sau judeţene, după caz.
(3) Avizele prevăzute la alin. (2) trebuie emise în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. În caz contrar se va considera că nu sunt
obiecţii şi proiectul respectiv poate fi supus spre aprobare consiliului local sau judeţean interesat.
(4) Acordurile sau convenţiile încheiate de autorităţile administraţiei publice locale nu angajează decât responsabilitatea consiliului local sau
judeţean care este parte la acestea, fiind supuse controlului de legalitate, iar actele emise în virtutea respectivelor acorduri sau convenţii au în
dreptul intern aceeaşi valoare juridică şi aceleaşi efecte ca şi actele administrative adoptate în conformitate cu prevederile prezentei legi.
Art. 15. - Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor
locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local ori judeţean, după caz,
în condiţiile legii.
Art. 16. - Controlul administrativ şi controlul financiar al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale se exercită în limitele şi în
condiţiile prevăzute de lege.
Art. 17. - În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul
locuitorilor autorităţile administraţiei publice locale vor asigura folosirea, în raporturile cu aceştia, şi a limbii materne, în conformitate cu
prevederile Constituţiei, ale prezentei legi şi ale convenţiilor internaţionale la care România este parte.
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Art. 18. - (1) Comunele, oraşele şi judeţele sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează
şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale.
(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate.
(3) Unele oraşe pot fi declarate municipii, în condiţiile legii.
(4) În municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale, a căror delimitare şi organizare se fac potrivit legii.
(5) Autorităţile administraţiei publice locale se pot constitui şi în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Aceste autorităţi
exercită atribuţiile prevăzute la art. 95 şi, respectiv, la art. 97, care se aplică în mod corespunzător.
Art. 19. - Comunele, oraşele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public. Acestea au patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.
Art. 20. - Delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor şi judeţelor se stabileşte prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora
se poate efectua numai prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativteritoriale respective prin
referendum, care se organizează potrivit legii.
SECŢIUNEA a 2-a
Autorităţile administraţiei publice locale
Art. 21. - (1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe sunt consiliile locale, comunale şi
orăşeneşti, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de Legea
privind alegerile locale.
(2) Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune şi oraşe, în
condiţiile legii.
Art. 22. - În fiecare judeţ se constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii
consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul judeţean este ales în condiţiile Legii
privind alegerile locale.
Art. 23. - Aleşii locali sunt primarul, consilierii locali şi consilierii judeţeni. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor aceştia
îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică
exerciţiul autorităţii de stat.
Art. 24. - (1) Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al consilierului judeţean, este de 4 ani. Mandatul se exercită în condiţiile legii.
(2) Consiliul local sau consiliul judeţean, precum şi primarul ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local sau judeţean,
respectiv a vacanţei postului de primar, încheie mandatul precedentei autorităţi a administraţiei publice locale.
(3) Consiliul local sau consiliul judeţean, precum şi primarul, aleşi în urma organizării unor noi unităţi administrativ-teritoriale sau în urma
dizolvării unor consilii, respectiv vacantării unor posturi de primari, îşi exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri
locale generale.
Art. 25. - În scopul asigurării autonomiei locale autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe
locale, să elaboreze şi să aprobe bugetele de venituri şi cheltuieli ale comunelor, oraşelor şi judeţelor, în condiţiile legii.
Art. 26. - (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti Guvernul numeşte câte un prefect.
(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe
centrale din unităţile administrativ-teritoriale.
Art. 27. - (1) Prefectul poate ataca, în total sau în parte, în faţa instanţei de contencios administrativ, hotărârile adoptate de consiliul local
sau de consiliul judeţean, precum şi dispoziţiile emise de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, în cazul în care consideră aceste acte
sau prevederi din ele ca fiind ilegale. Actul sau prevederile acestuia care au fost atacate sunt suspendate de drept.
(2) Prefectul răspunde, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale sau
judeţene ale căror acte au fost atacate, în cazul în care instanţa de contencios administrativ hotărăşte că actul administrativ a fost atacat în
mod abuziv.
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CAPITOLUL II
Consiliile locale
SECŢIUNEA 1
Constituirea consiliului local
Art. 28. - Consiliile locale sunt compuse din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de
Legea privind alegerile locale.
Art. 29. - (1) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de populaţia comunei sau a oraşului,
raportată de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului
care precedă alegerile, după cum urmează:

Numărul locuitorilor
Numărul
comunei sau ai oraşului consilierilor
- până la 1.500
- între 1.501 şi 003.000
- între 3.001 şi 005.000
- între 5.001 şi 010.000
- între 10.001 şi 020.000
- între 20.001 şi 050.000
- între 50.001 şi 100.000
- între 100.001 şi 200.000
- între 200.001 şi 400.000
- peste 400.000

9
11
13
15
17
19
21
23
27
31

(2) Consiliul General al Municipiului Bucureşti este compus din 55 de consilieri.
Art. 30. - (1) Calitatea de consilier este incompatibilă cu:
a) funcţia de prefect şi de subprefect;
b) calitatea de funcţionar public în aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; calitatea de
funcţionar public în aparatul propriu de specialitate al consiliului judeţean, al prefectului, al serviciilor publice de interes local sau judeţean, al
serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale; calitatea de angajat în cadrul
autorităţilor administraţiei publice locale respective sau în cadrul aparatului propriu al prefectului din judeţul respectiv;
c) funcţia de manager sau membru în consiliul de administraţie al regiilor autonome ori de conducător al societăţilor comerciale înfiinţate de
consiliile locale sau de consiliile judeţene;
d) calitatea de primar;
e) calitatea de senator, deputat, ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi cele asimilate acestora.
(2) Incompatibilitatea intervine numai după validarea mandatului, cel în cauză trebuind să opteze în termen de 10 zile, după care, dacă
acesta nu a optat pentru calitatea de consilier, în şedinţa de consiliu următoare preşedintele de şedinţă va supune validării mandatul
supleantului acestuia de pe lista partidului, alianţei politice sau a alianţei electorale respective.
(3) Alte incompatibilităţi se pot stabili numai prin lege.
Art. 31. - (1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor declaraţi
aleşi, pentru şedinţa de constituire, se face de către prefect. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum
şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura
această majoritate şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea
nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare, de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.
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(3) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la ultima convocare datorită absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor,
prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu
pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în
condiţiile Legii privind alegerile locale.
(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de
contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
(5) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli
care a necesitat spitalizare sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor
evenimente de forţă majoră.
Art. 32. - (1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
(2) Pentru validarea mandatelor consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de
validare alcătuită din 3-5 consilieri.
(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.
(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate
sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerile locale.
(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana
al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
Art. 33. - (1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în
termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
(2) Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile.
Art. 34. - (1) Consilierii ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română:
"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor
comunei ".. (oraşului, judeţului). Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
(2) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.
(3) Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă.
Art. 35. - În cazul în care consilierul declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării
mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea
mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate
cu supleanţi, iar numărul de consilieri se reduce sub două treimi, se vor organiza alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în
condiţiile Legii privind alegerile locale.
Art. 36. - După validarea mandatelor şi depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local
consilierul care a condus şedinţa declară consiliul legal constituit.
Art. 37. - (1) După declararea ca legal constituit consiliul local alege dintre membrii săi, prin votul deschis al majorităţii consilierilor în
funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de
acesta.
(2) Consilierul ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor, cu votul
majorităţii consilierilor în funcţie.
SECŢUNEA a 2-a
Atribuţiile consiliului local
Art. 38. - (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date
prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.
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(2) Consiliul local are următoarele atribuţii principale:
a) alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, după caz; stabileşte, în limitele normelor legale, numărul de personal din
aparatul propriu;
b) aprobă statutul comunei sau al oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului;
c) avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului,
documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de
cooperare transfrontalieră, în condiţiile legii;
d) aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului
bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;
e) aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi
funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;
f) administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului;
g) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei sau oraşului, după caz, precum şi a
serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
h) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau oraşului, după caz, în condiţiile legii;
i) înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local; urmăreşte, controlează şi analizează activitatea acestora;
instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice de
interes local; numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii serviciilor publice de interes local, precum şi pe cei ai
instituţiilor publice din subordinea sa; aplică sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii, persoanelor pe care le-a numit;
j) hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local; exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate
drepturile acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat; hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale; numeşte şi
eliberează din funcţie, în condiţiile legii, membrii consiliilor de administraţie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;
k) analizează şi aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale
şi financiare necesare în vederea realizării acestora; aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva
inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;
l) stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri
aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;
m) aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile
necesare în vederea realizării acestora;
n) asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de
educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea sa;
urmăreşte şi controlează activitatea acestora;
o) hotărăşte, în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, acordarea de stimulente în natură şi în bani, precum şi de
alte facilităţi, potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populaţie; asemenea facilităţi pot fi acordate şi personalului didactic;
p) contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;
q) hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici, poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi a
formaţiunilor de protecţie civilă, în condiţiile legii, şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora;
r) acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii; contribuie la protecţia, conservarea,
restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;
s) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială; asigură protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare;
aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;
t) înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora;
u) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local;
v) conferă persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlul de cetăţean de onoare al comunei sau al oraşului;
x) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi
parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăşte
înfrăţirea comunei sau oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări;
y) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum
şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;
z) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
w) asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii.
(3) Consiliul local exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege.
SECŢIUNEA a 3-a
Funcţionarea consiliului local
Art. 39. - (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.
(2) Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.
Art. 40. - (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea
şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare.
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(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai oraşului convocarea consiliului local
se poate face de îndată.
(5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.
(6) Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt
mijloc de publicitate.
(7) În comunele sau oraşele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea
de zi se aduce la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective.
(8) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
Art. 41. - (1) Şedinţele consiliului local sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcţie.
(2) Prezenţa consilierilor la şedinţă este obligatorie. Cazurile în care se consideră că absenţa este motivată se vor stabili prin regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului local. În situaţia în care un consilier absentează de două ori consecutiv, fără motive temeinice, el poate
fi sancţionat în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.
Art. 42. - Şedinţele consiliului local sunt conduse de un consilier, ales în condiţiile prevăzute la art. 37.
Art. 43. - (1) Şedinţele consiliului local sunt publice, cu excepţia cazurilor în care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea să se
desfăşoare cu uşile închise.
(2) Problemele privind bugetul local, administrarea domeniului public şi privat al comunei sau al oraşului, participarea la programe de
dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea
teritoriului, precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice române
sau străine se vor discuta întotdeauna în şedinţă publică. În legătură cu aceste probleme primarul poate propune consultarea cetăţenilor prin
referendum, în condiţiile legii.
(3) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română, limba oficială a statului. În consiliile locale în care consilierii aparţinând unei minorităţi
naţionale reprezintă cel puţin o treime din numărul total, la şedinţele de consiliu se poate folosi şi limba maternă. În aceste cazuri se va
asigura, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba română.
(4) Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier se consemnează într-un procesverbal, semnat de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
(5) Consilierul care conduce şedinţele de consiliu, împreună cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale îşi asumă, prin semnătură,
responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.
(6) Înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţie consilierilor, în timp util, procesul-verbal al şedinţei anterioare, pe care ulterior îl va
supune spre aprobare consiliului local. Consilierii au dreptul ca în cadrul şedinţei să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară
menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.
(7) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi
numerotat, semnat şi sigilat de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi de secretar, după aprobarea procesuluiverbal.
Art. 44. - Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 40, a cerut întrunirea consiliului.
Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
Art. 45. - Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care va fi elaborat în termen
de 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului, precum şi de avizul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 40
alin. (2) şi (4).
Art. 46. - (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în
care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.
(2) Hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii, administrarea domeniului public şi privat al comunei sau al oraşului,
participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică
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a localităţilor şi amenajarea teritoriului, precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii
neguvernamentale, cu persoane juridice române sau străine se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(3) Hotărârile privind bugetul local, precum şi cele prin care se stabilesc impozite şi taxe locale se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în
funcţie. Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se
va desfăşura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget local, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a legii bugetului de stat.
(4) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate
întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.
(5) Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul
secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.
Art. 47. - (1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până
la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de
contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.
Art. 48. - Hotărârile consiliului local se semnează de consilierul care conduce şedinţele de consiliu, ales în condiţiile prevăzute la art. 37, şi se
contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care consilierul ales în condiţiile prevăzute la art. 37 lipseşte sau refuză să
semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri.
Art. 49. - (1) Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală sau că depăşeşte competenţele ce
revin, potrivit legii, consiliului local. În acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesulverbal al şedinţei.
(2) Secretarul va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului, de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării.
(3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru
special destinat acestui scop.
Art. 50. - (1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele
individuale, de la data comunicării.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
Art. 51. - În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul
locuitorilor hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinînd minorităţii respective, iar
cele cu caracter individual se comunică, la cerere, şi în limba maternă.
Art. 52. - (1) În exercitarea mandatului consilierii sunt în serviciul colectivităţii locale.
(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului propriu de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor, la cererea
acestora, în termen de cel mult 20 de zile, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.
(3) Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe.
(4) Fiecare consilier, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija
secretarului.
(5) Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie stabilită în condiţiile
legii.
(6) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului lor, în condiţiile legii.
(7) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (5) şi a cotei în care se face decontarea conform
prevederilor alin. (6), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.
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Art. 53. - (1) Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, după caz, în nume propriu, pentru
activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi pentru hotărârile pe care le-au votat.
(2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului local va fi consemnat, în mod obligatoriu, rezultatul votului.
(3) La cererea consilierilor votul lor va fi consemnat nominal în procesul-verbal al şedinţei.
Art. 54. - La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau
reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor
publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc
domeniile de responsabilitate ale acestor servicii, precum şi persoanele interesate invitate de primar.
Art. 55. - (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri aleşi în consiliile locale vor fi reprezentaţi la şedinţele de consiliu de un delegat sătesc.
(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de către o adunare sătească, constituită din câte un reprezentant al
fiecărei familii, convocată şi organizată de primar şi desfăşurată în prezenţa primarului sau viceprimarului.
(3) La discutarea problemelor privind satele respective delegaţii săteşti vor fi invitaţi în mod obligatoriu. Votul acestora are caracter
consultativ.
(4) Delegatului sătesc îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 52 alin. (5) şi (6).
Art. 56. - (1) După constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii, cu excepţia viceprimarului.
(3) Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte şi un secretar.
(4) Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate.
(5) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.
(6) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
local.
(7) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe
perioadă determinată. Componenţa comisiei speciale de analiză şi verificare, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acesteia se
stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.
SECŢIUNEA a 4-a
Dizolvarea consiliului local
Art. 57. - (1) Consiliul local poate fi dizolvat dacă a adoptat, într-un interval de cel mult 6 luni, cel puţin 3 hotărâri care au fost anulate de
instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.
(2) Dizolvarea consiliului local se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea motivată a prefectului, bazată pe hotărârile judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile.
(3) Hotărârea de dizolvare poate fi atacată de oricare dintre consilieri la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la data
publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. În acest caz procedura prealabilă prevăzută de lege nu se mai efectuează, iar
introducerea acţiunii suspendă executarea măsurii de dizolvare.
(4) Data pentru organizarea alegerii noului consiliu local se stabileşte de Guvern, la propunerea prefectului, în termen de 30 de zile de la
expirarea termenului prevăzut la alin. (3) sau, după caz, de la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin
care a fost respinsă acţiunea consilierilor.
(5) Până la constituirea noului consiliu local primarul, viceprimarul sau, în absenţa acestora, secretarul va rezolva problemele curente ale
comunei sau ale oraşului, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.
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Art. 58. - (1) În cazul în care consiliul local nu se întruneşte timp de 3 luni consecutive sau nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive
nici o hotărâre, precum şi în situaţia în care numărul consilierilor se reduce sub jumătate plus unul şi nu se poate completa prin supleanţi,
acesta se consideră dizolvat de drept.
(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) se comunică de primar, viceprimar sau, în absenţa acestora, de secretar, prefectului care, prin ordin, ia act
de situaţia de dizolvare a consiliului local şi propune Guvernului organizarea de noi alegeri.
(3) Ordinul prefectului poate fi atacat de consilierii interesaţi la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare
sau de la luarea la cunoştinţă.
(4) Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai
efectuează, iar introducerea acţiunii suspendă executarea măsurii de dizolvare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
(5) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de către Guvern, la propunerea prefectului, în termen de 30 de zile
de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3) sau, după caz, de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a
respins acţiunea împotriva ordinului prefectului.
SECŢIUNEA a 5-a
Suspendarea şi încetarea mandatului de consilier
Art. 59. - (1) Mandatul de consilier se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive
se comunică de îndată de către parchet sau de instanţa de judecată, după caz, prefectului care, prin ordin, constată suspendarea mandatului.
(2) Suspendarea durează până la soluţionarea definitivă a cauzei. Ordinul de suspendare se comunică de îndată consilierului.
(3) În cazul în care consilierul suspendat a fost găsit nevinovat acesta are dreptul la despăgubiri în condiţiile legii.
Art. 60. - (1) Mandatul de consilier încetează de drept în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială;
d) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 59 alin. (1);
e) constatarea, după validarea mandatului, că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile
locale;
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
g) punerea sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) lipsa nemotivată de la 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului local;
j) deces.
(2) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de consiliul local, prin hotărâre, la iniţiativa primarului sau a oricărui consilier.
(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), d) şi i) hotărârea consiliului local poate fi atacată de consilier la instanţa de contencios administrativ,
în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se
mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.
CAPITOLUL III
Primarul şi viceprimarul
Art. 61. - (1) Comunele şi oraşele au câte un primar şi un viceprimar, iar oraşele reşedinţă de judeţ, câte 2 viceprimari, aleşi în condiţiile
legii. Viceprimarii nu pot fi în acelaşi timp şi consilieri.
(2) Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse
dezbaterii.
(3) Pe toată durata exercitării mandatului de primar, respectiv de viceprimar, contractul de muncă al acestora la instituţii publice, regii
autonome, companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau la societăţile comerciale de sub
autoritatea consiliilor locale sau judeţene se suspendă de drept.
(4) Primarul şi viceprimarul primesc, pe toată durata exercitării mandatului, o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii.
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Art. 62. - Calitatea de primar, respectiv de viceprimar, este incompatibilă cu:
a) funcţiile şi calităţile prevăzute la art. 30 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător;
b) orice funcţie de conducere din cadrul societăţilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar ori
din cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale sau regiilor autonome;
c) orice alte activităţi sau funcţii publice, cu excepţia funcţiilor didactice şi a funcţiilor din cadrul unor fundaţii ori organizaţii
neguvernamentale.
Art. 63. - (1) Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a
judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna sau oraşul, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei.
(2) Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazurile prevăzute la art. 32 alin. (4).
Art. 64. - (1) Hotărârea de invalidare a alegerii primarului poate fi atacată de cel interesat în termen de 5 zile de la pronunţare, la instanţa de
contencios administrativ.
(2) Instanţa de judecată este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile.
(3) Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se aduce la cunoştinţă prefectului şi se prezintă în şedinţa de constituire a consiliului
local sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei.
(4) În caz de invalidare a alegerii primarului Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor în termen de cel mult 30 de zile de
la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii.
Art. 65. - (1) Primarul depune în faţa consiliului local jurământul prevăzut la art. 34 alin. (1).
(2) Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.
Art. 66. - (1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de
specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează.
(2) Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii.
Art. 67. - (1) Primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine,
precum şi în justiţie.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României.
(3) Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.
(4) Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
Art. 68. - (1) Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a
legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru
aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice
centrale, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean;
b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de
la adoptare îl sesizează pe prefect;
c) poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii
consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări, în condiţiile legii;
d) prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului, în
concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a
hotărârilor consiliului local;
e) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
f) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
g) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate;
h) ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele
specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş, acestea fiind
obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre;
i) asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie
civilă, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii;
j) îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
k) ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;
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l) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori
atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică;
m) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de
specialitate;
n) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile legii;
o) ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local; asigură respectarea
prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu;
p) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;
q) asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraşului, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea
normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii;
r) exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a
acestora;
s) conduce serviciile publice locale; asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară; supraveghează realizarea măsurilor
de asistenţă şi ajutor social;
ş) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
t) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
ţ) propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare
şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate;
u) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice
locale, cu excepţia secretarului; propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor
autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
v) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului;
x) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele
acestor evidenţe;
y) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de
apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
(2) Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi însărcinările date de consiliul local.
Art. 69. - (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare
la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege
primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales.
(2) În această calitate primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în condiţiile legii, concursul şefilor serviciilor publice
descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi
rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.
Art. 70. - (1) Primarul deleagă viceprimarului sau, după caz, viceprimarilor, prin dispoziţie emisă în cel mult 30 de zile de la validare,
exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit art. 68 alin. (1) lit. j), m), p), r), v), x) şi y).
(2) Atribuţiile de ofiţer de stare civilă pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor funcţionari cu competenţe în acest domeniu, potrivit
legii.
(3) Atribuţiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art. 69, cu excepţia celor de ofiţer de stare civilă, precum şi cele
prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a)-f), h), i), k), l) şi t) nu pot fi delegate.
Art. 71. - (1) În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai
după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.
(2) Prevederile art. 49 şi ale art. 50 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
Art. 72. - (1) Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de primarul nou-ales. Mandatul primarului
poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.
(2) Mandatul încetează de drept în unul dintre următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială;
d) imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 77 alin. (2);
e) când se constată, după validarea mandatului, că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind
alegerile locale;
f) a fost condamnat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privată de libertate;
g) punerea sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) când, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin prin lege, a emis 3 dispoziţii cu caracter normativ într-un interval de 3 luni, care au fost anulate
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de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
j) deces;
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului primarului.
(4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. d) ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile
de la comunicare.
(5) Instanţa de contencios administrativ este obligată se se pronunţe în termen de 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai
efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.
(6) Data organizării alegerilor pentru funcţia de primar se stabileşte de către Guvern, la propunerea prefectului, în termen de 30 de zile sau
după expirarea termenului prevăzut la alin. (4).
Art. 73. - (1) Mandatul primarului încetează, de asemenea, înainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local, organizat în
condiţiile legii.
(2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii
comunei sau oraşului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau neexercitării atribuţiilor ce îi
revin potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.
(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale
cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.
(4) Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie să fie
realizat în fiecare dintre localităţile componente ale comunei sau oraşului.
Art. 74. - (1) După primirea cererii prefectul va proceda la analizarea temeiniciei motivelor invocate, a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.
73, precum şi la verificarea veridicităţii şi autenticităţii semnăturilor, în termen de 30 de zile.
(2) După verificare prefectul va transmite Guvernului, prin Ministerul Administraţiei Publice, o propunere motivată de organizare a
referendumului.
(3) Pe baza propunerii motivate a prefectului, avizată de Ministerul Administraţiei Publice, Guvernul se va pronunţa, prin hotărâre, în termen
de 60 de zile de la solicitarea prefectului. Hotărârea Guvernului va stabili data organizării referendumului şi va fi adusă la cunoştinţă
locuitorilor comunei sau ai oraşului prin grija prefectului.
(4) Cheltuielile necesare în vederea desfăşurării referendumului se suportă din bugetul local.
Art. 75. - (1) Referendumul local se organizează, în condiţiile legii, prin grija prefectului, cu sprijinul secretarului şi al aparatului propriu de
specialitate al consiliului local respectiv.
(2) În acest caz procedurile prevăzute de lege privind campania pentru referendum nu se mai aplică.
Art. 76. - (1) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus unul din numărul total al locuitorilor cu drept de
vot.
(2) Mandatul primarului încetează înainte de termen dacă s-a pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unul din numărul total al
cetăţenilor cu drept de vot.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 72 alin. (6).
Art. 77. - (1) În exercitarea funcţiei primarul este ocrotit de lege.
(2) Mandatul primarului se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică
de îndată de către parchet sau de instanţa de judecată, după caz, prefectului care, prin ordin, constată suspendarea mandatului.
(3) Ordinul de suspendare se comunică de îndată primarului.
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(4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (2).
(5) Dacă primarul suspendat din funcţie a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică şi în cazul viceprimarului.
Art. 78. - (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi viceprimarul, respectiv viceprimarii, cu votul secret al majorităţii consilierilor în
funcţie. Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a mandatului consiliului local.
(2) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, la propunerea motivată a unei treimi din numărul consilierilor sau
a primarului, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
Art. 79. - Viceprimarul exercită atribuţiile ce îi sunt delegate de către primar, în condiţiile prevăzute la art. 70.
Art. 80. - Mandatul viceprimarului încetează de drept în condiţiile prevăzute la art. 72, care se aplică în mod corespunzător. În acest caz
consiliul local ia act de încetarea mandatului şi alege un nou viceprimar.
Art. 81. - Viceprimarul poate fi suspendat din funcţie în condiţiile prevăzute la art. 77, care se aplică în mod corespunzător.
Art. 82. - (1) În caz de vacanţă a funcţiei de primar, precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia atribuţiile ce îi sunt conferite prin
prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al
majorităţii consilierilor în funcţie.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) consiliul local poate delega prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier care va îndeplini temporar
atribuţiile viceprimarului.
(3) În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât primarul, cât şi viceprimarul, consiliul local deleagă un consilier care va
îndeplini atât atribuţiile primarului, cât şi pe cele ale viceprimarului, până la încetarea suspendării.
(4) Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de primar, cât şi cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile
alin. (1) şi (2) aplicându-se până la alegerea unui nou primar. Prevederile art. 72 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL IV
Secretarul, serviciile publice locale şi aparatul propriu de specialitate
SECŢIUNEA 1
Secretarul
Art. 83. - (1) Fiecare comună, oraş sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local.
Secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare
juridice sau administrative. În mod excepţional în funcţia de secretar al comunei poate fi numită şi o persoană cu alte studii superioare sau cu
studii liceale atestate prin bacalaureat.
(2) Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
(3) Secretarul nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul.
Art. 84. - (1) Funcţia de secretar se ocupă pe bază de concurs sau de examen, după caz, iar numirea se face de către prefect.
(2) Concursul sau examenul se organizează de primar, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din
comisia de concurs sau de examinare vor face parte în mod obligatoriu primarul, secretarul general al prefecturii, secretarul general al
judeţului şi 2 reprezentanţi desemnaţi de consiliul local respectiv. Ordinul de numire se emite de prefect, în termen de cel mult 10 zile de la
primirea rezultatului concursului sau examenului, care se comunică de către primar în termen de cel mult 3 zile de la rămânerea definitivă a
rezultatului concursului sau al examenului.
(3) Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.
Art. 85. - (1) Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a) participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local;
b) coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatului
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propriu de specialitate al consiliului local;
c) avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-şi răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe
care le consideră legale;
d) avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului;
e) urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal;
f) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat;
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local;
h) asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel
mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel;
i) asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ;
j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
k) legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii.
(2) Secretarul poate coordona şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, stabilite de
primar.
(3) Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local ori de primar.
Art. 86. - Eliberarea din funcţie, precum şi sancţionarea disciplinară a secretarului se fac de către prefect, numai la propunerea consiliului
local, adoptată cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie, ca urmare a iniţiativei primarului sau a unei treimi din
numărul consilierilor, pe baza concluziilor reieşite din desfăşurarea unei cercetări administrative.
SECŢIUNEA a 2-a
Serviciile publice ale comunei, oraşului şi aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale
Art. 87. - Serviciile publice ale comunei sau oraşului se înfiinţează şi se organizează de consiliul local în principalele domenii de activitate,
potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispune.
Art. 88. - (1) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din serviciile publice ale comunei sau oraşului se fac de conducătorii acestora, în
condiţiile legii.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul propriu de specialitate al consiliului local se fac de către primar, în condiţiile
legii.
(3) Consiliul local poate recomanda motivat primarului eliberarea din funcţie a conducătorilor compartimentelor din aparatul propriu de
specialitate al consiliului local.
Art. 89. - Funcţionarii din cadrul serviciilor publice ale comunei sau oraşului şi din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor
administraţiei publice locale se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.
Art. 90. - (1) În raporturile dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice locale se foloseşte limba română.
(2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul
locuitorilor, în raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu aparatul propriu de specialitate aceştia se pot adresa, oral sau în
scris, şi în limba lor maternă şi vor primi răspunsul atât în limba română, cât şi în limba maternă.
(3) În condiţiile prevăzute la alin. (2), în posturile care au atribuţii privind relaţii cu publicul vor fi încadrate şi persoane care cunosc limba
maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective.
(4) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura inscripţionarea denumirii localităţilor şi a instituţiilor publice de sub autoritatea lor,
precum şi afişarea anunţurilor de interes public şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, în condiţiile prevăzute la
alin. (2).
(5) Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română.
Art. 91. - Primarul, viceprimarul, respectiv viceprimarii, secretarul comunei, al oraşului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a
municipiului, împreună cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă,
denumită primăria comunei sau oraşului, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele
curente ale colectivităţii locale.
CAPITOLUL V
Administraţia publică a municipiului Bucureşti
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Art. 92. - Municipiul Bucureşti este organizat în 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite sectoare.
Art. 93. - (1) Sectoarele municipiului Bucureşti au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiul Bucureşti are un primar general şi 2
viceprimari.
(2) Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucureşti se face de preşedintele Tribunalului Bucureşti, în condiţiile prezentei legi.
Art. 94. - Autorităţile administraţiei publice locale din municipiul Bucureşti sunt Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale
ale sectoarelor, ca autorităţi deliberative, precum şi primarul general al municipiului Bucureşti şi primarii sectoarelor, ca autorităţi executive,
alese în condiţiile Legii privind alegerile locale.
Art. 95. - (1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se constituie, funcţionează şi pot fi dizolvate în condiţiile prevăzute de
dispoziţiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplică în mod corespunzător.
(2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti exercită, în principal, următoarele atribuţii:
a) aleg, din rândul consilierilor, consilierul care conduce şedinţele consiliului, precum şi un viceprimar; aceştia îşi păstrează calitatea de
consilier;
b) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului;
c) avizează studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv
participarea la programe de dezvoltare regională şi zonală, în condiţiile legii, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al
Municipiului Bucureşti;
d) aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului
bugetar; stabilesc impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;
e) aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi
funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor publice de interes local;
f) administrează, în condiţiile legii, bunurile proprietate publică sau privată a municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotărârii Consiliului
General al Municipiului Bucureşti;
g) hotărăsc cu privire la concesionarea sau închirierea serviciilor publice de sub autoritatea lor, în condiţiile legii;
h) înfiinţează instituţii, societăţi comerciale şi servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de
organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice, precum şi pentru societăţile comerciale pe care le înfiinţează sau care se află
sub autoritatea lor; numesc şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii instituţiilor publice şi ai serviciilor publice de interes local;
i) aprobă, în condiţiile legii, planurile urbanistice zonale şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică Consiliului General al Municipiului
Bucureşti; aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură
condiţiile necesare pentru realizarea lor, în concordanţă cu prevederile planului urbanistic general al municipiului Bucureşti şi ale
regulamentului aferent;
j) asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile necesare bunei funcţionări a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură,
tineret şi sport, apărarea ordinii publice, de interes local; urmăreşte şi controlează activitatea acestora;
k) contribuie la organizarea activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;
l) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizează activitatea gardienilor publici şi propune măsuri de îmbunătăţire a acesteia;
m) acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii; contribuie la protecţia, conservarea,
restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi a rezervaţiilor naturale;
n) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asigură protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare;
aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;
o) înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora;
p) hotărăsc, în condiţiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu autorităţi ale administraţiei
publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice
locale, în vederea promovării unor interese comune;
q) hotărăsc, în condiţiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor
acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
r) asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii;
s) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase.
(3) Atribuţiile prevăzute la alin. (2) lit. c)-h), p) şi q) pot fi exercitate numai pe baza împuternicirii exprese date prin hotărâre a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti.
(4) Consiliile locale ale sectoarelor exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
Art. 96. - Consiliul General al Municipiului Bucureşti se constituie, funcţionează şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de dispoziţiile prezentei
legi pentru consiliile locale, care se aplică în mod corespunzător.
Art. 97. - (1) Primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti funcţionează în condiţiile prevăzute de dispoziţiile prezentei legi pentru
primarii şi viceprimarii comunelor şi oraşelor şi îndeplinesc atribuţiile stabilite de lege pentru aceştia, cu excepţia celor prevăzute la art. 68
alin. (1) lit. c) şi k), care se exercită numai de primarul general al municipiului Bucureşti.
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(2) Primarilor şi viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucureşti li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile prezentei legi cu privire la
suspendare şi demitere.
(3) Primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti funcţionează şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de dispoziţiile prezentei legi pentru
primarii şi viceprimarii comunelor şi oraşelor, care se aplică în mod corespunzător.
(4) Primarului general şi viceprimarilor municipiului Bucureşti li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile prezentei legi cu privire la
suspendare şi demitere.
Art. 98. - Secretarilor sectoarelor municipiului Bucureşti le sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 83-86, iar secretarului
general al municipiului Bucureşti, prevederile art. 120.
Art. 99. - Hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţiile cu caracter normativ ale primarului general sunt obligatorii şi
pentru autorităţile administraţiei publice locale organizate în sectoarele municipiului Bucureşti.
Art. 100. - (1) Primarul general al municipiului Bucureşti împreună cu primarii sectoarelor municipiului Bucureşti se întrunesc cel puţin o dată
pe lună, la convocarea primarului general sau la propunerea a cel puţin 3 primari de sectoare. La şedinţe se analizează modul în care sunt
aduse la îndeplinire hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţiile cu caracter normativ ale primarului general şi se
prezintă informări reciproce privitoare la activitatea consiliilor locale de sector, avându-se în vedere corelarea unor activităţi necesare în
vederea bunei funcţionări a administraţiei municipiului Bucureşti. La şedinţe participă de drept şi prefectul municipiului Bucureşti.
(2) Primarii sectoarelor participă de drept la şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi pot avea intervenţii la dezbaterea
problemelor aflate pe ordinea de zi.
(3) La şedinţele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti pot participa preşedinţii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de
sector.
(4) Preşedinţii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector au dreptul să intervină la discuţii fără a avea drept de vot.
CAPITOLUL VI
Consiliul judeţean
SECŢIUNEA 1
Constituirea şi componenţa consiliului judeţean
Art. 101. - (1) Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii
consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
(2) Consiliul judeţean este compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de Legea
privind alegerile locale.
Art. 102. - Numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean se stabileşte de prefect, în funcţie de populaţia judeţului, raportată de Institutul
Naţional de Statistică şi Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precede
alegerile, după cum urmează:

Numărul locuitorilor
judeţului

Numărul
consilierilor

- până la 350.000
- între 350.001 - 500.000
- între 500.001 - 650.000
- peste 650.000

31
33
35
37

Art. 103. - (1) La constituirea consiliului judeţean se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 31-37.
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(2) În situaţiile prevăzute la art. 60 preşedintele consiliului judeţean are obligaţia să propună acestuia adoptarea unei hotărâri prin care să se
ia act de încetarea mandatului de consilier.
SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile consiliului judeţean
Art. 104. - (1) Consiliul judeţean, ca autoritate deliberativă a administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean, îndeplineşte
următoarele atribuţii principale:
a) alege din rândul consilierilor un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi;
b) aprobă, la propunerea preşedintelui, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, numărul de personal în limitele
normelor legale, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, a instituţiilor şi
serviciilor publice, precum şi a regiilor autonome de interes judeţean;
c) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială a judeţului sau a unor zone din cuprinsul acestuia pe baza
propunerilor primite de la consiliile locale, dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi
orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
d) coordonează activitatea consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean;
e) aprobă bugetul propriu al judeţului, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere
a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii; hotărăşte repartizarea pe comune, oraşe şi
municipii a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, în condiţiile legii;
f) administrează domeniul public şi domeniul privat al judeţului;
g) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului sau, după caz, a serviciilor publice
de interes judeţean, în condiţiile legii; hotărăşte cu privire la vânzarea, concesionarea şi închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului,
în condiţiile legii;
h) hotărăşte înfiinţarea de instituţii publice şi de servicii publice de interes judeţean, în condiţiile legii; numeşte şi eliberează din funcţie, în
condiţiile legii, conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice pe care le-a înfiinţat şi le aplică, dacă este cazul, sancţiuni disciplinare, în condiţiile
legii;
i) hotărăşte asupra reorganizării regiilor autonome de interes judeţean; exercită în numele unităţii administrativ-teritoriale toate drepturile
acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat; hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale;
j) stabileşte, pe baza consultării autorităţilor administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti, proiectele de organizare şi amenajare a
teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a judeţului şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte
modul de realizare a acestora în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti implicate;
k) aprobă construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de
interes judeţean; acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti pentru
construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor comunale şi orăşeneşti; în acest sens consiliul judeţean poate înfiinţa servicii publice
specializate;
l) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii;
m) asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare în vederea bunei funcţionări a instituţiilor de cultură, a
instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, ocrotire socială şi asistenţă socială, a serviciilor publice de transport de sub autoritatea sa,
precum şi a altor activităţi, în condiţiile legii;
n) asigură sprijin financiar pentru acţiuni culturale sau desfăşurate de cultele religioase, precum şi pentru activităţi educativ-ştiinţifice şi
sportive;
o) înfiinţează instituţii sociale şi culturale, precum şi pentru protecţia drepturilor copilului şi asigură buna lor funcţionare, prin alocarea
fondurilor necesare;
p) analizează propunerile făcute de autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti, în vederea elaborării de prognoze şi
programe de dezvoltare economico-socială sau pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
q) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean;
r) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum
şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale a autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;
s) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi
parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean;
t) hotărăşte, în condiţiile legii, asocierea cu consiliile locale, pentru realizarea unor obiective de interes comun, scop în care poate înfiinţa
împreună cu acestea instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice;
u) coordonează activităţile Corpului gardienilor publici, în condiţiile legii.
(2) Consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.
SECŢIUNEA a 3-a
Funcţionarea consiliului judeţean
Art. 105. - (1) Consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de
catastrofă.
(2) Consiliul judeţean îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nouales.
Art. 106. - (1) Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la două luni, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean.
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(2) Consiliul judeţean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei
treimi din numărul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresată preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri excepţionale care
necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor,
epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice.
(3) Convocarea consiliului judeţean se face în scris, prin intermediul secretarului general al judeţului, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor
ordinare sau cu cel mult 3 zile înaintea celor extraordinare.
(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judeţului convocarea consiliului judeţean se face de
îndată.
(5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.
(6) În situaţia în care preşedintele consiliului judeţean se află în imposibilitatea de a convoca consiliul în şedinţă ordinară, aceasta se va face
de către vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 118.
(7) Ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean se aduce la cunoştinţă locuitorilor judeţului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de
publicitate.
(8) În judeţele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi se
aduce la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective.
(9) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
Art. 107. - (1) Şedinţele consiliului judeţean sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcţie.
(2) Prezenţa consilierilor la şedinţă este obligatorie. Cazurile în care se consideră că absenţa este motivată se vor stabili prin regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului judeţean. În situaţia în care un consilier absentează de două ori consecutiv fără motive temeinice, el
poate fi sancţionat în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean.
Art. 108. - (1) Şedinţele consiliului judeţean sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele desemnat în condiţiile art.
118.
(2) În cazul în care, din motive întemeiate, lipseşte şi vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 118, şedinţa va fi condusă de celălalt
vicepreşedinte sau de un consilier ales cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
Art. 109. - (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de
cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.
(2) Hotărârile se semnează de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele consiliului judeţean care a condus şedinţa şi se
contrasemnează pentru legalitate de secretarul general al judeţului.
Art. 110. - Dispoziţiile art. 43, art. 45-54 şi art. 56 se aplică în mod corespunzător.
Art. 111. - (1) În cazul în care consiliul judeţean nu se întruneşte timp de 6 luni consecutive sau nu a adoptat, în 3 şedinţe ordinare
consecutive, nici o hotărâre, precum şi în situaţia în care numărul consilierilor se reduce sub două treimi şi nu se poate completa prin
supleanţi, acesta se dizolvă de drept.
(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) se comunică de secretar prefectului care, prin ordin, ia act de dizolvarea de drept a consiliului şi propune
Guvernului organizarea de noi alegeri.
(3) Prevederile art. 58 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.
(4) Stabilirea datei alegerilor se va putea face numai după expirarea termenului prevăzut la alin. (3) sau după rămânerea definitivă şi
irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins acţiunea introdusă împotriva ordinului prefectului.
(5) Pe perioada în care consiliul judeţean este dizolvat sau în care nu s-a putut constitui potrivit legii, problemele curente ale administraţiei
judeţului vor fi rezolvate de secretarul general al judeţului în baza unei împuterniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Administraţiei
Publice.
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Art. 112. - Mandatul de consilier încetează de drept în condiţiile art. 60, care se aplică în mod corespunzător.
SECŢIUNEA a 4-a
Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general al judeţului
Art. 113. - (1) Consiliul judeţean alege dintre membrii săi, pe toată durata exercitării mandatului, un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.
(2) Preşedintele şi vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. Eliberarea din funcţie a preşedintelui consiliului
judeţean se face prin votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea a cel puţin unei treimi din numărul
acestora, dacă a emis, în decurs de 3 luni, cel puţin 3 dispoziţii care au fost anulate irevocabil de instanţa de judecată întrucât au contravenit
intereselor generale ale statului ori ale judeţului sau au încălcat Constituţia şi legile ţării. Vicepreşedinţii pot fi eliberaţi din funcţie, în aceleaşi
condiţii, numai dacă s-a constatat prin hotărâre judecătorească irevocabilă că aceştia au contravenit, în exercitarea sarcinilor ce le-au revenit,
intereselor generale ale statului sau ale judeţului ori au încălcat Constituţia şi legile ţării.
(3) Pe toată durata exercitării mandatului contractul de muncă al preşedintelui şi vicepreşedinţilor consiliului judeţean la instituţiile publice,
regiile autonome, companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat se suspendă de drept.
(4) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean primesc pe toată durata exercitării mandatului o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii.
Art. 114. - (1) Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice
române şi străine, precum şi în justiţie.
(2) Preşedintele răspunde în faţa consiliului judeţean de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene.
(3) Aparatul propriu al consiliului judeţean este subordonat preşedintelui acestuia. Funcţionarii din aparatul propriu de specialitate se bucură
de stabilitate în funcţie, conform legii.
Art. 115. - Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului propriu de specialitate pe care îl conduce şi îl
controlează. Coordonarea unor compartimente din aparatul propriu de specialitate va fi delegată vicepreşedinţilor sau secretarului general al
judeţului, prin dispoziţie.
Art. 116. - (1) Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a) asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor
Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative;
b) întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului judeţean;
c) dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor consiliului judeţean;
d) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia;
e) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului judeţean şi analizează periodic stadiul îndeplinirii acestora;
f) conduce şedinţele consiliului judeţean;
g) coordonează şi controlează activitatea instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului judeţean;
h) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
i) întocmeşte proiectul bugetului propriu al judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului
judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
j) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului judeţean adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora
la termen;
k) propune consiliului judeţean spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea acestuia;
l) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cererea acestuia, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor
consiliului;
m) propune consiliului judeţean numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor instituţiilor publice şi serviciilor publice de
sub autoritatea acestuia;
n) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
o) îndrumă metodologic, urmăreşte şi controlează activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară, desfăşurate în comune şi oraşe;
p) acordă, prin aparatul propriu şi serviciile de specialitate ale consiliului judeţean, sprijin şi consultanţă tehnică şi juridică pentru autorităţile
administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti, la solicitarea acestora;
q) coordonează, controlează şi răspunde de activitatea privind protecţia drepturilor copilului.
(2) Preşedintele consiliului judeţean poate delega vicepreşedinţilor, prin dispoziţie, atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. g) şi p).
(3) Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean.
Art. 117. - (1) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele consiliului judeţean emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea
devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.
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(2) Prevederile art. 49 şi ale art. 50 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
Art. 118. - (1) În cazul suspendării preşedintelui atribuţiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliul
judeţean prin votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.
(2) În celelalte cazuri de absenţă a preşedintelui atribuţiile sale vor fi exercitate, în numele acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat
de preşedinte prin dispoziţie.
Art. 119. - (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean îşi păstrează calitatea de consilier. Durata mandatului preşedintelui şi al
vicepreşedinţilor este egală cu cea a mandatului consiliului judeţean.
(2) Prevederile art. 62, 72 şi 77 se aplică în mod corespunzător şi preşedintelui consiliului judeţean.
(3) În cazul încetării înainte de termen a mandatului preşedintelui consiliului judeţean prefectul ia act prin ordin şi înştiinţează consiliul
judeţean în vederea alegerii unui nou preşedinte.
Art. 120. - (1) Fiecare judeţ are un secretar general salarizat din bugetul acestuia. Secretarul general este funcţionar public de conducere şi
are studii superioare juridice sau administrative. Secretarul general se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii. El nu poate fi membru
al vreunui partid politic sau al vreunei formaţiuni politice, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
(2) Numirea secretarului general al judeţului se face de Ministerul Administraţiei Publice, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean,
potrivit legii.
(3) Numirea se face pe bază de concurs sau de examen, după caz. Concursul va fi organizat, în condiţiile legii, de preşedintele consiliului
judeţean în termen de 45 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de examinare vor face parte preşedintele sau, în lipsa
acestuia, unul dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, un reprezentant al Ministerului Administraţiei Publice, secretarul general al prefecturii
şi 2 reprezentanţi ai consiliului judeţean.
(4) Emiterea dispoziţiei de numire se face în termen de cel mult 10 zile de la primirea propunerii.
(5) Eliberarea din funcţie, precum şi sancţionarea disciplinară a secretarului general se fac de Ministerul Administraţiei Publice numai la
propunerea consiliului judeţean, aprobată cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie, ca urmare a iniţiativei
preşedintelui acestuia, sau a unei treimi din numărul consilierilor, pe baza concluziilor reieşite din desfăşurarea unei cercetări administrative.
(6) Secretarului general al judeţului îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 85.
(7) Secretarul general al judeţului coordonează compartimentele de stare civilă şi autoritate tutelară din aparatul propriu de specialitate al
consiliului judeţean. Secretarul general al judeţului îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile stabilite de lege pentru secretarul general al
ministerului.
CAPITOLUL VII
Bunuri şi lucrări publice
SECŢIUNEA 1
Administrarea bunurilor
Art. 121. - Constituie patrimoniu al unităţii administrativ-teritoriale bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al unităţii
administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.
Art. 122. - (1) Aparţin domeniului public de interes local sau judeţean bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de
interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public naţional.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.
Art. 123. - (1) Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este acătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele prevăzute la
art. 122 alin. (1), intrate în proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel.
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(3) Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu votul a două
treimi din numărul membrilor acestuia.
Art. 124. - Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativteritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale şi judeţene li se
prezintă anual de către primar, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor.
Art. 125. - (1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau
judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea
hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în
condiţiile legii.
(2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.
Art. 126. - Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică
sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate
publică ori serviciilor publice.
SECŢIUNEA a 2-a
Lucrările publice
Art. 127. - Consiliile locale sau consiliile judeţene pot contracta prin licitaţie efectuarea de lucrări şi servicii de utilitate publică, în limita
sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judeţean.
Art. 128. - Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, se execută numai
pe baza unor documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local sau de consiliul judeţean şi numai în baza
unei licitaţii publice, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 129. - Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului privind comuna, oraşul şi judeţul se elaborează, se aprobă şi se finanţează
în conformitate cu prevederile legii.
CAPITOLUL VIII
Prefectul
SECŢIUNEA 1
Prefectul judeţului şi al municipiului Bucureşti
Art. 130. - (1) Guvernul numeşte câte un prefect, ca reprezentant al său, în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.
(2) Prefectul este ajutat de un subprefect. La municipiul Bucureşti prefectul este ajutat de 2 subprefecţi.
(3) Numirea şi eliberarea din funcţie a prefecţilor se fac prin hotărâre a Guvernului. Pentru a fi numit în funcţie prefectul trebuie să aibă studii
superioare de lungă durată.
(4) Numirea şi eliberarea din funcţie a subprefecţilor se fac prin decizie a primului-ministru, la propunerea prefectului şi a Ministerului
Administraţiei Publice. Pentru a fi numit în funcţie subprefectul trebuie să aibă studii superioare.
(5) Pe toată durata îndeplinirii funcţiei de prefect sau de subprefect contractul de muncă al acestuia la instituţiile publice, regiile autonome,
companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile comerciale cu capital de stat sau majoritar de stat se suspendă.
Art. 131. - Prefectul şi subprefectul nu pot fi deputaţi sau senatori, primari, consilieri locali sau consilieri judeţeni şi nu pot îndeplini o funcţie
de reprezentare profesională, o altă funcţie publică sau o funcţie ori o activitate profesională remunerată în cadrul regiilor autonome, precum
şi al societăţilor comerciale cu capital de stat sau privat.
Art. 132 - (1) În calitate de reprezentant al Guvernului prefectul veghează ca activitatea consiliilor locale şi a primarilor, a consiliilor judeţene
şi a preşedinţilor consiliilor judeţene să se desfăşoare în conformitate cu prevederile legii.
(2) Între prefecţi, pe de o parte, consiliile locale şi primari, precum şi consiliile judeţene şi preşedinţii consiliilor judeţene, pe de altă parte, nu
există raporturi de subordonare.
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Art. 133. - (1) Prefectul conduce activitatea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei
publice centrale de specialitate, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor se fac cu avizul consultativ al
prefectului, în condiţiile legii. În situaţii bine motivate prefectul îşi poate retrage avizul acordat, propunând, în condiţiile legii, eliberarea din
funcţie a conducătorilor acestora.
Art. 134. - (1) Prefectul, ca reprezentant al Guvernului, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) asigură realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a celorlalte
acte normative, precum şi a ordinii publice;
b) exercită controlul cu privire la legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene,
precum şi ale preşedintelului consiliului judeţean, cu excepţia actelor de gestiune curentă;
c) dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor cetăţenilor, prin organele legal abilitate;
d) asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, pregătirea şi aducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de
apărare care nu au caracter militar, precum şi a celor de protecţie civilă; autorităţile militare şi organele locale ale Ministerului de Interne au
obligaţia să informeze şi să sprijine prefectul pentru rezolvarea oricărei probleme de interes naţional sau judeţean, în condiţiile legii;
e) prezintă anual Guvernului un raport asupra stadiului realizării sarcinilor ce îi revin potrivit programului de guvernare, precum şi în legătură
cu controlul exercitat asupra legalităţii actelor autorităţilor administraţiei publice locale.
(2) Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, precum şi însărcinările date de Guvern.
Art. 135. - (1) Ca urmare a exercitării controlului asupra legalităţii actelor adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale ori
judeţene, precum şi de preşedintele consiliului judeţean, prefectul poate ataca în faţa instanţei de contencios administrativ aceste acte în
termen de 30 de zile de la comunicare, dacă le consideră ilegale, după îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 50 alin. (2), cu excepţia celor
de gestiune curentă. Acţiunea prin care prefectul sesizează instanţa de judecată este scutită de taxă de timbru. Actul atacat este suspendat
de drept.
(2) Prefectul va solicita autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, în termenul prevăzut la art. 50 alin. (2), cu motivarea necesară,
să reanalizeze actul pe care îl apreciază ca ilegal, în vederea modificării sau, după caz, a revocării acestuia.
Art. 136. - Prefectul poate solicita primarului sau preşedintelui consiliului judeţean, după caz, convocarea unei şedinţe extraordinare în
situaţiile prevăzute la art. 40 alin. (2) şi la art. 106 alin. (2).
Art. 137. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin prefectul emite ordine cu caracter normativ sau individual, în condiţiile legii.
(2) Ordinele care stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise după consultarea serviciilor descentralizate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi sunt contrasemnate de conducătorii acestora.
(3) Prefectul poate propune ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate măsuri pentru îmbunătăţirea
activităţii serviciilor publice descentralizate, organizate la nivelul judeţului.
Art. 138. - (1) Ordinul prefectului care conţine dispoziţii normative devine executoriu numai după ce a fost adus la cunoştinţă publică sau de
la data comunicării, în celelalte cazuri.
(2) Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată Ministerului Administraţiei Publice.
(3) Ministerul Administraţiei Publice poate propune Guvernului, în exercitarea controlului ierarhic al acestuia, anularea ordinelor emise de
prefect, dacă le consideră ilegale sau inoportune.
Art. 139. - (1) Prefecţii sunt obligaţi să comunice ordinele emise potrivit art. 137 alin. (2) ministerelor de resort. Ministerele pot propune
Guvernului măsuri de anulare a ordinelor emise de prefect, dacă le consideră ilegale sau inoportune.
(2) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate au obligaţia să comunice prefecţilor, imediat după
emitere, ordinele şi celelalte dispoziţii cu caracter normativ pe care le transmit serviciilor publice descentralizate.
Art. 140. - (1) Subprefectul îndeplineşte atribuţiile ce îi sunt date prin acte normative, precum şi sarcinile ce îi sunt delegate de către prefect
prin ordin.
(2) În lipsa prefectului subprefectul îndeplineşte, în numele prefectului, atribuţiile ce revin acestuia.
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Art. 141. - (1) Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin prefectul are un aparat propriu de specialitate, ale cărui structură şi atribuţii se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului
Administraţiei Publice.
(2) Aparatul propriu de specialitate al prefectului are un secretar general, funcţionar public de conducere.
(3) Secretarul general are studii superioare, de regulă juridice sau administrative, şi se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.
(4) Numirea şi eliberarea din funcţie a secretarului general se fac de către Ministerul Administraţiei Publice, la propunerea prefectului, în
condiţiile legii. Numirea se face pe bază de concurs sau de examen, organizat de Ministerul Administraţiei Publice, cu participarea prefectului
sau a subprefectului. Eliberarea din funcţie se poate face, în condiţiile legii, şi la iniţiativa Ministerului Administraţiei Publice, în baza
concluziilor unei anchete administrative.
Art. 142. - (1) În judeţele cu o suprafaţă întinsă, cu localităţi amplasate la mari distanţe de reşedinţa judeţului sau în mari aglomerări
urbane, prefectul poate organiza, cu aprobarea Ministerului Administraţiei Publice, oficii prefecturale.
(2) Oficiile prefecturale sunt componente ale structurii aparatului propriu al prefectului, în subordinea directă a acestuia, şi sunt conduse de
un director, ale cărui numire şi eliberare din funcţie se fac de prefect. Oficiile prefecturale se organizează în limita numărului de posturi legal
aprobate.
Art. 143. - Prefectul, subprefectul, secretarul general şi aparatul propriu de specialitate al prefectului îşi desfăşoară activitatea în prefectură.
Art. 144. - Funcţionarii publici din aparatul propriu de specialitate al prefectului beneficiază de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.
SECŢIUNEA a 2-a
Comisia judeţeană consultativă
Art. 145. - (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se organizează o comisie consultativă.
(2) Comisia consultativă este formată din: prefect şi preşedintele consiliului judeţean; subprefect şi vicepreşedinţii consiliului judeţean;
secretarul general al prefecturii şi secretarul general al judeţului; primarul municipiului reşedinţă de judeţ, respectiv primarul general,
viceprimarii şi secretarul general al municipiului Bucureşti; primarii oraşelor şi comunelor din judeţ, respectiv primarii sectoarelor municipiului
Bucureşti; şefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate la nivelul judeţului sau al
municipiului Bucureşti; şefii compartimentelor din aparatul propriu de specialitate al consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al
Municipiului Bucureşti; conducătorii regiilor autonome de interes judeţean, ai sucursalelor regiilor autonome de interes naţional şi ai
societăţilor naţionale din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti, precum şi conducătorii altor structuri organizate în judeţ sau în
municipiul Bucureşti.
(3) La lucrările comisiei consultative pot fi invitate şi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară.
Art. 146. - (1) Comisia consultativă se convoacă de prefect şi de preşedintele consiliului judeţean, respectiv de primarul general al
municipiului Bucureşti, o dată la două luni sau ori de câte ori este necesar.
(2) Lucrările comisiei consultative sunt conduse prin rotaţie de prefect şi de preşedintele consiliului judeţean.
(3) Secretariatul comisiei consultative este asigurat de 2 funcţionari din aparatul propriu al prefectului şi de 2 funcţionari din aparatul propriu
al consiliului judeţean.
Art. 147. - (1) Comisia consultativă dezbate şi îşi însuşeşte prin consens programul anual orientativ de dezvoltare economică şi socială al
judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, pe baza Programului de guvernare acceptat de Parlament.
(2) Programul orientativ de dezvoltare economică şi socială al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, se comunică serviciilor publice
descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, filialelor din judeţ ale regiilor autonome sau ale societăţilor naţionale, regiilor
autonome de interes local şi societăţilor comerciale şi serviciilor publice de interes local interesate, precum şi autorităţilor administraţiei
publice locale şi judeţene.
(3) În cadrul reuniunilor comisiei consultative pot fi convenite şi alte acţiuni ce urmează să fie întreprinse de prefect şi de serviciile publice
descentralizate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate organizate în judeţ, pe de o parte, şi de
consiliul judeţean şi serviciile publice de sub autoritatea acestuia, pe de altă parte, în scopul armonizării măsurilor prevăzute în Programul de
guvernare cu activităţile desfăşurate de autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, în conformitate cu atribuţiile şi cu
responsabilităţile ce le revin, potrivit legii.
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Art. 148. - (1) Pentru dezbaterea şi elaborarea unor soluţii operative, precum şi pentru informarea reciprocă cu privire la principalele acţiuni
ce urmează să se desfăşoare pe teritoriul judeţului se constituie în fiecare judeţ un comitet operativ-consultativ, format din prefect şi
preşedintele consiliului judeţean, subprefect şi vicepreşedinţii consiliului judeţean, secretarul general al prefecturii, secretarul general al
judeţului şi primarul municipiului reşedinţă de judeţ.
(2) În municipiul Bucureşti comitetul operativ-consultativ este format din prefect şi primarul general al Capitalei, subprefecţii şi viceprimarii
municipiului Bucureşti, secretarul general al prefecturii şi secretarul general al municipiului Bucureşti, precum şi din primarii sectoarelor
municipiului Bucureşti,
(3) Comitetul operativ-consultativ se întruneşte săptămânal, de regulă în ziua de luni, iar şedinţele acestuia sunt conduse prin rotaţie de
prefect, preşedintele consiliului judeţean şi, respectiv, de primarul general al municipiului Bucureşti.
(4) În cadrul comitetului operativ-consultativ se poate stabili iniţierea, de comun acord, a unor proiecte de hotărâre a Guvernului sau, potrivit
competenţelor decizionale specifice fiecărei instituţii şi autorităţi, emiterea de ordine ale prefectului, dispoziţii ale preşedintelui consiliului
judeţean ori iniţierea de hotărâri ale consiliului judeţean, care să concretizeze măsurile stabilite de comun acord.
SECŢIUNEA a 3-a
Alte dispoziţii
Art. 149. - Divergenţele dintre serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate în judeţe sau în
municipiul Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene se mediază de către Guvern.
Art. 150. - Ministerele şi celelalte organe centrale au obligaţia să comunice şi prefecţilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene, respectiv
primarului general al municipiului Bucureşti, ordinele şi celelalte dispoziţii şi îndrumări pe care le transmit serviciilor publice descentralizate.
Art. 151. - Aducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin Guvernului cu privire la administraţia publică locală, inclusiv controlul asupra modului
de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate prin lege, se realizează de către Ministerul Administraţiei Publice, care propune
Guvernului luarea măsurilor corespunzătoare.
Art. 152. - Până la organizarea viitoarelor alegeri locale consiliile locale şi consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, vor funcţiona cu numărul de consilieri stabilit potrivit legii pentru alegerile locale din anul 2000, iar consilierii în funcţie la data
intrării în vigoare a prezentei legi îşi vor exercita mandatul până la următoarele alegeri locale.
CAPITOLUL IX
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 153. - (1) Până la constituirea noilor autorităţi ale administraţiei publice locale, ca urmare a noilor alegeri generale pentru autorităţile
administraţiei publice locale, în cadrul consiliilor judeţene este aleasă şi funcţionează delegaţia permanentă.
(2) Delegaţia permanentă a consiliului judeţean îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului judeţean;
b) analizează proiectele de hotărâre care vor fi supuse consiliului judeţean spre dezbatere şi adoptare şi asigură fundamentarea acestora;
c) pregăteşte desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor şedinţelor consiliului judeţean, asigurând întocmirea în mod corespunzător a tuturor
documentelor supuse dezbaterii;
d) propune preşedintelui convocarea şedinţelor extraordinare;
e) supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de funcţionare a acestuia;
f) stabileşte măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului judeţean şi analizează periodic stadiul îndeplinirii
acestora.
(3) Delegaţia permanentă îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin regulamentul de funcţionare a consiliului judeţean,
elaborat şi aprobat cu respectarea normelor legale.
(4) Modul de organizare şi funcţionare a delegaţiei permanente se stabileşte prin regulamentul de funcţionare a consiliului judeţean.
(5) Secretarul general al judeţului este şi secretarul delegaţiei permanente.
(6) Şedinţele consiliului judeţean sunt conduse de preşedinte ori, în absenţa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.
(7) În cazul în care, din motive întemeiate, atât preşedintele, cât şi vicepreşedinţii lipsesc, şedinţa consiliului judeţean va fi condusă de un
consilier ales cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
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Art. 154. - (1) Consilierii, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucureşti, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene,
secretarii şi personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale şi, respectiv, al consiliilor judeţene
răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi prefecţilor, subprefecţilor, secretarilor generali, precum şi personalului din aparatul propriu de specialitate
al prefectului.
Art. 155. - Judeţul Ilfov are reşedinţa în municipiul Bucureşti.
Art. 156. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi viceprimarii vor opta fie pentru calitatea de consilier, fie
pentru funcţia de viceprimar.
Art. 157. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.79 din
18 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia
României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Bucureşti, 23 aprilie 2001.
Nr. 215.
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Lege nr. 554 din 02/12/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1154 din 07/12/2004
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Subiectele de sezină
Art. 1. - (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un
interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin
nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios
administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a
interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât
privat, cât şi public.
(2) Se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi persoana vătămată într-un
drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual,
adresat altui subiect de drept.
(3) Avocatul Poporului, ca urmare a controlului realizat, potrivit legii sale organice, în
baza unei sesizări a unei persoane fizice, dacă apreciază că ilegalitatea actului sau excesul
de putere al autorităţii administrative nu poate fi înlăturat decât prin justiţie, poate sesiza
instanţa competentă de contencios administrativ de la domiciliul petentului. Petiţionarul
dobândeşte, de drept, calitatea de reclamant, urmând a fi citat în această calitate.
(4) Ministerul Public, atunci când, în urma exercitării atribuţiilor prevăzute de legea sa
organică, apreciază că încălcările drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale
persoanelor se datorează existenţei unor acte administrative unilaterale individuale ale
autorităţilor publice emise cu exces de putere, sesizează instanţa de contencios
administrativ de la domiciliul persoanei fizice sau de la sediul persoanei juridice
vătămate. Petiţionarul dobândeşte, de drept, calitatea de reclamant, urmând a fi citat în
această calitate.
(5) Când Ministerul Public apreciază că, prin excesul de putere, concretizat în emiterea
unui act administrativ normativ, se vatămă un interes public, va sesiza instanţa de
contencios administrativ competentă de la sediul autorităţii publice emitente.
(6) Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ nelegal poate să solicite
instanţei constatarea nulităţii acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat,
întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice. În cazul admiterii acţiunii,
instanţa se va pronunţa, la cerere, şi asupra legalităţii actelor civile încheiate în baza
actului administrativ nelegal, precum şi asupra efectelor civile produse.
(7) Persoana vătămată în drepturile sale sau în interesele sale legitime, prin ordonanţe
sau dispoziţii din ordonanţe ale Guvernului neconstituţionale, se poate adresa instanţei de
contencios administrativ, în condiţiile prezentei legi.
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(8) În condiţiile prezentei legi, acţiunile în contencios administrativ pot fi introduse de
prefect şi de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi de orice persoană de
drept public vătămată într-un drept sau, după caz, când s-a vătămat un interes legitim.
(9) Participarea în instanţă a reprezentantului Ministerului Public este obligatorie.
Pentru situaţia prevăzută la alin. (5), instanţa, din oficiu sau la cerere, poate introduce în
cauză organismele sociale cu personalitate juridică interesate.
Semnificaţia unor termeni
Art. 2. - (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) persoana vătămată - orice persoană fizică sau juridică ori grup de persoane fizice,
titulare ale unor drepturi subiective sau interese legitime private vătămate prin acte
administrative; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vătămate şi organismele
sociale care invocă vătămarea unui interes public prin actul administrativ atacat;
b) autoritatea publică - orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale care
acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes public; sunt
asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat
care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un
serviciu public;
c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o
autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naştere,
modificând sau stingând raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul
prezentei legi, şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect:
- punerea în valoare a bunurilor proprietate publică;
- executarea lucrărilor de interes public;
- prestarea serviciilor publice;
- achiziţiile publice;
d) act administrativ-jurisdicţional - actul juridic emis de o autoritate administrativă cu
atribuţii jurisdicţionale în soluţionarea unui conflict, după o procedură bazată pe
contradictorialitate şi cu asigurarea dreptului la apărare;
e) contenciosul administrativ - activitatea de soluţionare, de către instanţele de
contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor în care cel puţin una dintre
părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea,
după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea în
termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau
la un interes legitim;
f) instanţa de contencios administrativ, denumită în continuare instanţă - Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţiile de
contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel şi tribunalele administrativ-fiscale;
g) nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri - faptul de a nu răspunde solicitantului
în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen;
h) refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere - exprimarea explicită, cu exces de putere,
a voinţei de a nu rezolva cererea;
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i) plângere prealabilă - plângerea prin care se solicită autorităţii publice emitente sau
celei ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter
individual sau normativ, în sensul revocării acestuia;
j) act de comandament cu caracter militar - actul administrativ referitor la problemele
strict militare ale activităţii din cadrul forţelor armate, specifice organizării militare, care
presupun dreptul comandanţilor de a da ordine subordonaţilor în aspecte privitoare la
conducerea trupei, în timp de pace sau război, sau, după caz, la îndeplinirea serviciului
militar;
k) serviciu public - activitatea organizată sau autorizată de o autoritate publică, în
scopul satisfacerii, după caz, a unui interes public;
l) interes public - interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia constituţională,
garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor,
satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenţei autorităţilor publice;
m) exces de putere - exercitarea dreptului de apreciere, aparţinând autorităţilor
administraţiei publice, prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor, prevăzute de Constituţie sau de lege;
n) drept vătămat - orice drept fundamental prevăzut de Constituţie sau de lege, căruia i
se aduce o atingere printr-un act administrativ;
o) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea
realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat;
p) interes legitim public - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea
realizării unui drept fundamental care se exercită în colectiv ori, după caz, în considerarea
apărării unui interes public;
r) organisme sociale interesate - structuri neguvernamentale, sindicate, asociaţii,
fundaţii şi altele asemenea, care au ca obiect de activitate protecţia drepturilor diferitelor
categorii de cetăţeni sau, după caz, buna funcţionare a serviciilor publice administrative;
s) pagubă iminentă - prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenţă sau, după caz,
perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice ori a unui serviciu
public;
ş) instanţă de executare - instanţă care a soluţionat fondul litigiului de contencios
administrativ.
(2) Se asimilează actelor administrative unilaterale şi refuzul nejustificat de a rezolva o
cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu
răspunde solicitantului în termenul legal.
Tutela administrativă
Art. 3. - (1) Prefectul poate ataca, în termenele prevăzute la art. 11, în faţa instanţei de
contencios administrativ, actele emise de autorităţile administraţiei publice locale, dacă le
consideră nelegale.
(2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate ataca în faţa instanţei de
contencios administrativ actele autorităţilor publice centrale şi locale prin care se încalcă
legislaţia privind funcţia publică, în condiţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
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(3) Până la soluţionarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) şi (2) este suspendat de
drept.
Excepţia de nelegalitate
Art. 4. - (1) Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată oricând în
cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate. În acest
caz, instanţa, constatând că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond,
va sesiza prin încheiere motivată instanţa de contencios administrativ competentă,
suspendând cauza.
(2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă, după procedura de urgenţă, în
şedinţă publică, cu citarea părţilor.
(3) Soluţia instanţei de contencios administrativ este supusă recursului, care se declară
în 48 de ore de la pronunţare ori de la comunicare şi se judecă în 3 zile de la înregistrare,
cu citarea părţilor prin publicitate.
(4) În cazul în care instanţa de contencios administrativ a constatat nelegalitatea actului,
instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia va soluţiona cauza, fără a ţine seama de actul a
cărui nelegalitate a fost constatată.
Actele nesupuse controlului şi limitele controlului

Art. 5. - (1) Nu pot fi atacate în contenciosul administrativ:
a) actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile acestora cu
Parlamentul;
b) actele de comandament cu caracter militar.
(2) Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru
modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură
judiciară.
(3) Actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de
asediu sau al celei de urgenţă, cele care privesc apărarea şi securitatea naţională ori cele
emise pentru restabilirea ordinii publice, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor
calamităţilor naturale, epidemiilor şi epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces de
putere.
(4) În litigiile prevăzute la alin. (3) nu sunt aplicabile prevederile art. 14 şi 21.

Actele administrativ-jurisdicţionale
Art. 6. - (1) Jurisdicţiile administrative speciale sunt facultative şi gratuite.
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(2) Actele administrativ-jurisdicţionale pot fi atacate direct la instanţa de contencios
administrativ competentă potrivit art. 10, în termen de 15 zile de la comunicare, dacă
partea nu exercită căile administrativ-jurisdicţionale de atac.
(3) Dacă partea care a optat pentru jurisdicţia administrativă specială înţelege să nu
utilizeze calea administrativ-jurisdicţională de atac, va notifica aceasta organului
administrativ-jurisdicţional competent. Termenul prevăzut la alin. (2) începe să curgă de
la data notificării.
(4) Dacă partea care a optat pentru jurisdicţia administrativă specială înţelege să
renunţe la calea administrativ-jurisdicţională în timpul soluţionării acestui litigiu, va
notifica intenţia sa organului administrativ-jurisdicţional sesizat, care emite o decizie ce
atestă renunţarea la jurisdicţia administrativă specială. Termenul prevăzut la alin. (2)
începe să curgă de la data comunicării acestei decizii.

CAPITOLUL II
Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ
Procedura prealabilă
Art. 7. - (1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente,
persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printrun act administrativ unilateral, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de
30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.
Plângerea se poate adresa în egală măsură organului ierarhic superior, dacă acesta există.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în ipoteza în care legea specială prevede o
procedură administrativ-jurisdicţională, iar partea nu a optat pentru aceasta.
(3) Este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă şi persoana vătămată într-un drept
al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual,
adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de
existenţa acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7).
(4) Plângerea prealabilă, formulată potrivit prevederilor alin. (1), se soluţionează în
termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. g).
(5) În cazul acţiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public,
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau al celor care privesc cererile celor
vătămaţi prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe, precum şi în cazul prevăzut la art. 4
alin. (2), nu este obligatorie procedura prealabilă.
(6) Plângerea prealabilă în cazul acţiunilor care au ca obiect contractele administrative
are semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispoziţiile din Codul de
procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător.
(7) Plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce,
pentru motive temeinice, şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6
luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni este termen de prescripţie.
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Obiectul acţiunii judiciare
Art. 8. - (1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes
legitim, printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la
plângerea prealabilă adresată autorităţii publice emitente sau dacă nu a primit nici un
răspuns în termenul prevăzut la art. 7 alin. (4), poate sesiza instanţa de contencios
administrativ competentă, pentru a solicita anularea, în tot sau în parte, a actului,
repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale. De asemenea, se
poate adresa instanţei de contencios administrativ şi cel care se consideră vătămat într-un
drept al său, recunoscut de lege, prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul
nejustificat de soluţionare a cererii.
(2) Instanţa de contencios administrativ este competentă să soluţioneze litigiile care
apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum şi orice litigii
legate de aplicarea şi executarea contractului administrativ.
(3) La soluţionarea litigiilor prevăzute la alin. (2) se va avea în vedere regula după care
principiul libertăţii contractuale este subordonat principiului priorităţii interesului public.
Acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului
Art. 9. - (1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin
ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe introduce acţiune la instanţa de contencios
administrativ, însoţită de excepţia de neconstituţionalitate.
(2) Instanţa de contencios administrativ, dacă apreciază că excepţia îndeplineşte
condiţiile prevăzute de art. 29 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, sesizează, prin încheiere motivată,
Curtea Constituţională şi suspendă soluţionarea cauzei pe fond.
(3) Instanţa de contencios administrativ, după pronunţarea Curţii Constituţionale,
repune cauza pe rol şi va da termen, cu citarea părţilor, numai dacă ordonanţa sau o
dispoziţie a acesteia a fost declarată neconstituţională. În caz contrar, respinge acţiunea ca
inadmisibilă pe fond.
(4) În situaţia în care decizia de declarare a neconstituţionalităţii este urmarea unei
excepţii ridicate în altă cauză, sesizarea instanţei de contencios administrativ se va face în
condiţiile art. 7 alin. (5) şi ale art. 11 alin. (1) şi (2), cu precizarea că termenele încep să
curgă de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Instanţa competentă
Art. 10. - (1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile
publice locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii
vamale şi accesorii ale acestora, de până la 5 miliarde lei, se soluţionează, în fond, de
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tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate
de autorităţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii,
datorii vamale şi accesorii ale acestora, mai mari de 5 miliarde lei, se soluţionează, în
fond, de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin lege
specială nu se prevede altfel.
(2) Recursul împotriva sentinţelor pronunţate de tribunalele administrativ-fiscale se
judecă de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, iar recursul
împotriva sentinţelor pronunţate de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale
curţilor de apel se judecă de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, dacă prin lege specială nu se prevede altfel.
(3) Reclamantul se poate adresa instanţei de la domiciliul său sau celei de la domiciliul
pârâtului. Dacă reclamantul a optat pentru instanţa de la domiciliul pârâtului, nu se poate
invoca excepţia necompetenţei teritoriale.
Termenul de introducere a acţiunii
Art. 11. - (1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual sau
recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de
6 luni de la:
a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data comunicării
refuzului, considerat nejustificat, de soluţionare a cererii;
b) data expirării termenului legal de soluţionare a cererii, fără a depăşi termenul
prevăzut la alin. (2);
c) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul
contractelor administrative.
(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi
introdusă şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data
emiterii actului.
(3) În cazul acţiunilor formulate de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public sau
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, termenul curge de la data când s-a cunoscut
existenţa actului nelegal, fiind aplicabile în mod corespunzător prevederile alin. (2).
(4) Ordonanţele sau dispoziţiile din ordonanţe care se consideră a fi neconstituţionale,
precum şi actele administrative cu caracter normativ care se consideră a fi nelegale pot fi
atacate oricând.
(5) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de prescripţie, iar termenul prevăzut la
alin. (2) este termen de decădere.

Documentele necesare
Art. 12. - Reclamantul va anexa la acţiune copia actului administrativ pe care îl atacă
sau, după caz, răspunsul autorităţii publice prin care i se comunică refuzul rezolvării
cererii sale. În situaţia în care reclamantul nu a primit nici un răspuns la cererea sa, va
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depune la dosar copia cererii, certificată prin numărul şi data înregistrării la autoritatea
publică, precum şi orice înscris care face dovada îndeplinirii procedurii prealabile.
Citarea părţilor, relaţii
Art. 13. - (1) La primirea cererii, instanţa va dispune citarea părţilor şi va putea cere
autorităţii al cărei act este atacat să îi comunice de urgenţă acel act, împreună cu întreaga
documentaţie care a stat la baza emiterii lui, precum şi orice alte lucrări necesare pentru
soluţionarea cauzei.
(2) În situaţia în care reclamant este un terţ în sensul art. 1 alin. (2) sau când acţiunea
este introdusă de Avocatul Poporului ori de Ministerul Public, instanţa va cere autorităţii
publice emitente să îi comunice de urgenţă actul atacat împreună cu documentaţia care a
stat la baza emiterii lui, precum şi orice alte lucrări necesare pentru soluţionarea cauzei.
(3) În mod corespunzător situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), după caz, se va proceda
şi în cazul acţiunilor care au ca obiect refuzul de rezolvare a cererii privind un drept
recunoscut de lege sau un interes legitim.
(4) Dacă autoritatea publică nu trimite în termenul stabilit de instanţă lucrările cerute,
conducătorul acesteia va fi obligat, prin încheiere interlocutorie, să plătească statului, cu
titlu de amendă judiciară, 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de
întârziere nejustificată.
Suspendarea executării actului
Art. 14. - (1) În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, o dată
cu sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul, persoana vătămată
poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului
administrativ până la pronunţarea instanţei de fond.
(2) Instanţa va rezolva cererea de suspendare, de urgenţă, cu citarea părţilor.
(3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav funcţionarea
unui serviciu public administrativ de importanţă naţională, cererea de suspendare a
actului administrativ normativ poate fi introdusă şi de Ministerul Public, din oficiu sau la
sesizare, prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.
(4) Încheierea sau, după caz, sentinţa prin care se pronunţă suspendarea este executorie
de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.
Solicitarea suspendării prin acţiunea principală
Art. 15. - (1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată
de reclamant şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în
parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa va putea dispune suspendarea actului
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administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. Cererea de
suspendare se poate formula o dată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată,
până la soluţionarea acţiunii în fond.
(2) Dispoziţiile alin. (2) şi (4) ale art. 14 se aplică în mod corespunzător.
(3) Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea
recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspendă executarea.
Introducerea în cauză a funcţionarului
Art. 16. - (1) Cererile în justiţie prevăzute de prezenta lege vor putea fi formulate şi
personal împotriva persoanei fizice care a elaborat, a emis sau a încheiat actul ori, după
caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv
sau la un interes legitim, dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat
ori pentru întârziere. În cazul în care acţiunea se admite, persoana respectivă va putea fi
obligată la plata despăgubirilor, solidar cu autoritatea publică respectivă.
(2) Persoana acţionată astfel în justiţie îl poate chema în garanţie pe superiorul său
ierarhic, de la care a primit ordin scris să elaboreze sau să nu elaboreze actul.

Judecarea cererilor
Art. 17. - (1) Cererile adresate instanţei se judecă de urgenţă şi cu precădere în şedinţă
publică, în completul stabilit de lege.
(2) Pentru cererile formulate în baza prezentei legi se percep taxele de timbru prevăzute
de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru cauzele neevaluabile în bani, cu excepţia celor care au ca obiect
contractele administrative, care se vor taxa la valoare.
(3) Hotărârile vor fi redactate şi motivate de urgenţă, în cel mult 10 zile de la
pronunţare.
Soluţiile pe care le poate da instanţa
Art. 18. - (1) Instanţa, soluţionând cererea la care se referă art. 8 alin. (1), poate, după
caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să
emită un act administrativ ori să elibereze un certificat, o adeverinţă sau orice alt înscris.
(2) Instanţa este competentă să se pronunţe, în afara situaţiilor prevăzute la art. 1 alin.
(8), şi asupra legalităţii actelor sau operaţiunilor administrative care au stat la baza
emiterii actului supus judecăţii.
(3) În cazul soluţionării cererii, instanţa va hotărî şi asupra despăgubirilor pentru
daunele materiale şi morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest lucru.
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(4) Atunci când obiectul acţiunii în contencios administrativ îl formează un contract
administrativ, în funcţie de starea de fapt, instanţa poate:
a) dispune anularea acestuia, în tot sau în parte;
b) obliga autoritatea publică să încheie contractul la care reclamantul este îndrituit;
c) impune uneia dintre părţi îndeplinirea unei anumite obligaţii;
d) suplini consimţământul unei părţi, când interesul public o cere;
e) obliga la plata unor despăgubiri pentru daunele materiale şi morale.
(5) Soluţiile prevăzute la alin. (1) şi la alin. (4) lit. b) şi c) pot fi stabilite sub sancţiunea
unei penalităţi pentru fiecare zi de întârziere.
Termenul de prescripţie pentru despăgubiri
Art. 19. - (1) Când persoana vătămată a cerut anularea actului administrativ, fără a cere
în acelaşi timp şi despăgubiri, termenul de prescripţie pentru cererea de despăgubire
curge de la data la care acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei.
(2) Cererile se adresează instanţelor de contencios administrativ competente, în
termenul de un an prevăzut la art. 11 alin. (2).
(3) Cererile prevăzute la alin. (2) se supun normelor prezentei legi în ceea ce priveşte
procedura de judecată şi taxele de timbru.

Recursul
Art. 20. - (1) Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs, în
termen de 15 zile de la pronunţare ori de la comunicare.
(2) Recursul suspendă executarea şi se judecă de urgenţă.
(3) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, casând sentinţa, va rejudeca litigiul
în fond, dacă nu sunt motive de casare cu trimitere. Când hotărârea primei instanţe a fost
dată cu încălcarea dispoziţiilor referitoare la competenţa materială din prezenta lege,
cauza se va trimite la instanţa competentă. Când hotărârea primei instanţe a fost
pronunţată fără a se judeca fondul, cauza se va trimite, o singură dată, la această instanţă.
Judecarea recursului în situaţii deosebite
Art. 21. - (1) Recurentul, în situaţii deosebite, cum ar fi împlinirea termenului până la
care îşi poate valorifica dreptul pretins, va putea solicita preşedintelui instanţei
competente să soluţioneze recursul şi stabilirea termenului de judecată a recursului chiar
înainte de primirea dosarului.
(2) Cererea de fixare a unui termen de urgenţă, însoţită de dovada înregistrării
recursului la instanţa de fond, se soluţionează în termen de 24 de ore de la prezentarea
acesteia preşedintelui instanţei de recurs.
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(3) Soluţia de admitere a cererii se comunică de îndată instanţei de fond, care are
obligaţia redactării hotărârii atacate, a comunicării acesteia părţilor, precum şi a
expedierii dosarului, într-un termen de 5 zile.
(4) Motivarea recursului se poate face, sub sancţiunea nulităţii pentru tardivitate, în
termen de două zile de la comunicare.
(5) Procedura de citare a părţilor şi de comunicare a motivelor de recurs se va efectua
cu prescurtarea termenului la 48 de ore, prin agent procedural sau prin orice mijloc rapid
de comunicare a informaţiilor scrise.

CAPITOLUL III
Procedura de executare

Titlul executoriu
Art. 22. - Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care s-au admis
acţiunile formulate potrivit dispoziţiilor prezentei legi, constituie titluri executorii.
Obligaţia publicării
Art. 23. - Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care s-au anulat acte
administrative cu caracter normativ, sunt general obligatorii şi au putere numai pentru
viitor. Ele se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, în
monitoarele oficiale ale judeţelor ori al municipiului Bucureşti, la cererea instanţei de
executare ori a reclamantului, fiind scutite de plata taxelor de publicitate.
Obligaţia executării
Art. 24. - (1) Dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie,
să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un certificat, o adeverinţă
sau orice alt înscris, executarea hotărârii definitive şi irevocabile se va face în termenul
prevăzut în cuprinsul ei, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data
rămânerii irevocabile a hotărârii.
(2) În cazul în care termenul nu este respectat, se va aplica conducătorului autorităţii
publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe
economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere.
(3) Neexecutarea sau nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile
pronunţate de instanţa de contencios administrativ şi după aplicarea amenzii prevăzute la
alin. (2) constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă de la 25.000.000 lei la 100.000.000 lei.
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Instanţa de executare
Art. 25. - (1) Sancţiunea şi despăgubirile prevăzute la art. 24 alin. (2) se aplică,
respectiv se acordă, de instanţa de executare, la cererea reclamantului. Hotărârea se ia în
camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea părţilor.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este scutită de taxa de timbru.
(3) Hotărârea pronunţată de instanţa de executare poate fi atacată cu recurs în termen de
5 zile de la pronunţare.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru punerea în
executare a hotărârilor instanţelor de contencios administrativ date pentru soluţionarea
litigiilor ce au avut ca obiect contracte administrative.
Acţiunea în regres
Art. 26. - Conducătorul autorităţii publice se poate îndrepta cu acţiune împotriva celor
vinovaţi de neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului comun. În cazul în care cei vinovaţi
sunt funcţionari publici, se vor aplica reglementările speciale.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Judecarea cauzelor aflate pe rol
Art. 27. - Cauzele aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a prezentei legi
vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instanţei.

Completarea cu dreptul comun
Art. 28. - (1) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de
procedură civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de
autoritate dintre autorităţile publice, pe de o parte, şi persoanele vătămate în drepturile
sau interesele lor legitime, pe de altă parte, precum şi cu procedura reglementată de
prezenta lege. Compatibilitatea aplicării unor norme ale Codului de procedură civilă se
stabileşte de instanţă, cu prilejul soluţionării excepţiilor.
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(2) Acţiunile introduse de Avocatul Poporului, de Ministerul Public, de prefect şi de
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi cele introduse împotriva actelor
administrative normative nu mai pot fi retrase.
Corelarea terminologică
Art. 29. - Ori de câte ori într-o lege specială anterioară prezentei legi se face trimitere la
Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 sau generic la instanţa de contencios
administrativ, trimiterea se va socoti făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta
lege.
Dispoziţii tranzitorii
Art. 30. - Până la constituirea tribunalelor administrativ-fiscale, litigiile se soluţionează
de secţiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

Intrarea în vigoare
Art. 31. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, cu modificările
ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.
75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
Actele din baza legislativă LegeStart sunt afişate în forma în care au fost publicate în Monitorul Oficial.
Pentru a vizualiza forma actualizată a actului, precum şi conexiunile cu alte acte, vă recomandăm serviciul LegeNet.
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În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor publice
petiţii formulate în nume propriu.
(2) Dreptul de petiţionare este recunoscut şi organizaţiilor legal constituite, acestea putând formula petiţii în numele colectivelor pe care le
reprezintă.
Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe
care un cetăţean ori o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau
local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.
Art. 3. - Petiţiile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 vor fi soluţionate în termenele şi în condiţiile stabilite prin prezenta
ordonanţă.
Art. 4. - Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 sunt direct răspunzători de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de
primire, evidenţiere şi rezolvare a petiţiilor ce le sunt adresate, precum şi de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.
Art. 5. - Pentru soluţionarea legală a petiţiilor ce le sunt adresate conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice sesizate vor dispune măsuri de
cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate.
Art. 6. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să îşi organizeze un compartiment distinct pentru relaţii cu publicul,
încadrat cu personalul necesar, care va avea pregătirea corespunzătoare şi care va primi, va înregistra şi se va îngriji de rezolvarea petiţiilor.
(2) Pentru rezolvarea temeinică şi legală a petiţiilor compartimentul prevăzut la alin. (1) le va îndruma către compartimentele de specialitate, cu
precizarea termenului de trimitere a răspunsului.
(3) Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat să urmărească soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului. Expedierea răspunsului către
petiţionar se va face numai prin intermediul compartimentului care a înregistrat petiţia, acesta îngrijindu-se şi de clasare şi arhivare.
(4) Petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la alin. (1) autorităţilor sau
instituţiilor publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie.
Art. 7. - Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecut datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi vor fi clasate potrivit
prezentei ordonanţe.
Art. 8. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei,
răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
(2) Pentru soluţionarea petiţiilor primite de la o altă autoritate sau instituţie publică, potrivit art. 6 alin. (4), curge un nou termen de 30 de zile.
Art. 9. - În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate
prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile.
Art. 10. - (1) În cazul în care un petiţionar adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să
primească un singur răspuns.
(2) Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează la numărul iniţial, făcându-se menţiune
despre faptul că s-a răspuns.
Art. 11. - În cazul în care prin petiţie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluţionată de persoana în
cauză sau de către un subordonat al acesteia.
Art. 12. - (1) Repartizarea petiţiilor în vederea soluţionării lor de către personalul de specialitate se face de către şeful compartimentului căruia i s-a
trimis petiţia de către compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.
(2) Funcţionarii publici şi persoanele încadrate cu contract individual de muncă sunt obligate să rezolve numai petiţiile care le sunt repartizate potrivit
alin. (1), fiindu-le interzis să le primească direct de la petenţi, să intervină sau să depună stăruinţă pentru soluţionarea acestora în afara cadrului legal.
Art. 13. - Semnarea răspunsului se va face numai de către şeful compartimentului care a soluţionat petiţia. În răspuns se va indica în mod
obligatoriu temeiul legal al soluţiei adoptate.
Art. 14. - Semestrial autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor, pe baza raportului întocmit de
compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.
Art. 15. - Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau, după
caz, potrivit legislaţiei muncii următoarele fapte:
a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor, prevăzute în prezenta ordonanţă;
b) intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal;
c) primirea direct de la petiţionar a unei petiţii în vederea rezolvării, fără a fi repartizată de şeful compartimentului.
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Art. 16. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă orice dispoziţii contrare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
───────────────
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul informaţiilor publice,
Vasile Dîncu

Bucureşti, 30 ianuarie 2002.
Nr. 27.
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Având în vedere faptul că Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, prin Corpul de control, întâmpină dificultăţi în
efectuarea controlului în teritoriu, în special la nivelul primăriilor, ceea ce periclitează punerea în posesie a proprietarilor de drept şi
îndeplinirea obligaţiilor ce revin statului român în angajamentele internaţionale asumate, în special în privinţa respectării angajamentelor
ce revin Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor la pct. 1.5 din Planul de măsuri prioritare pentru integrarea europeană pentru
perioada noiembrie 2005 - decembrie 2006 - Criterii politice - "Drepturile omului",
ţinând seama de faptul că o serie de notificări formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, au ca obiect imobile în care îşi desfăşoară activitatea unităţi de
jandarmi, servicii publice comunitare pentru situaţii de urgenţă şi poliţie de frontieră, în care notificatorii şi-au dovedit atât calitatea de
persoană îndreptăţită, cât şi dreptul de proprietate asupra imobilelor pentru care este exclusă posibilitatea ca prin decizie motivată a
ministrului administraţiei şi internelor de restituire în natură să se prevadă posibilitatea menţinerii afectaţiunii pe o perioadă de 3 ani,
necesară pentru identificarea unor locaţii corespunzătoare desfăşurării activităţilor specifice,
întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
TITLUL I
Modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Articol unic. - Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. După alineatul (4) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Primarii sau, după caz, conducătorii entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor au obligaţia să afişeze lunar, în termen de cel
mult 10 zile calendaristice calculate de la sfârşitul lunii precedente, la loc vizibil, un tabel care să cuprindă bunurile disponibile şi/sau,
după caz, serviciile care pot fi acordate în compensare."
2. La articolul 2 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
"c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice în baza Decretului nr. 410/1948 privind donaţiunea unor întreprinderi de arte
grafice, a Decretului nr. 478/1954 privind donaţiile făcute statului şi altele asemenea, neîncheiate în formă autentică, precum şi imobilele
donate statului sau altor persoane juridice, încheiate în forma autentică prevăzută de art. 813 din Codul Civil, în acest din urmă caz dacă
s-a admis acţiunea în anulare sau în constatarea nulităţii donaţiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;".
3. După alineatul (4) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), în vederea emiterii deciziei de restituire în echivalent, la solicitarea entităţii implicate în privatizare,
societăţile comerciale privatizate vor transmite informaţiile privind existenţa şi valoarea utilajelor şi instalaţiilor, în termen de maximum 15
zile de la data primirii adresei de solicitare."
4. După alineatul (10) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Este interzisă înstrăinarea sau schimbarea destinaţiei imobilului a cărui restituire în natură nu este posibilă datorită afectării
acestuia unei amenajări de utilitate publică. Interdicţia subzistă pe o perioadă de 5 ani, calculată cu începere de la data emiterii
deciziei/dispoziţiei de acordare de măsuri reparatorii în echivalent motivată pe afectarea acestuia."
5. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:
"(2) În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine deţinătorilor. În perioada prevăzută la alin. (1)
noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului."
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6. Articolul 30 se abrogă.
7. La articolul 38 alineatul (2), după litera e) se introduc trei noi litere, literele f), g) şi h), cu următorul cuprins:
"f) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (5);
g) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (5);
h) încălcarea interdicţiei prevăzute la art. 10 alin. (11)."
8. După alineatul (2) al articolului 38 se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:
"(21) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) următoarele fapte, dacă nu au
fost săvârşite în astfel de condiţii încât potrivit legii să fie considerate infracţiune: împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea
controlului, interzicerea accesului organelor de control abilitate sau neprezentarea documentelor solicitate de acestea.
(22) În cazul în care organul de control consideră necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz,
sunt obligaţi să-i acorde concursul pentru obţinerea datelor şi informaţiilor necesare desfăşurării activităţii de control, precum şi pentru
îndeplinirea oricăror alte activităţi necesare în acest scop."
9. Alineatul (3) al articolului 38 va avea următorul cuprins:
"(3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) se sancţionează cu amendă de la 500 lei (RON) la 5.000 lei (RON). Faptele prevăzute la alin.
(2) lit. e) se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON). Faptele prevăzute la alin. (2) lit. f) şi g) se
sancţionează cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 3.000 lei (RON), iar faptele prevăzute la alin. (2) lit. h) se sancţionează cu amendă de
la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON)."
10. La articolul 38, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale situate pe raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti,
constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revine organelor de control, respectiv Corpului de control din cadrul Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi/sau prefectului judeţului, respectiv prefectului municipiului Bucureşti, sau persoanelor
desemnate de prefecţi în acest sens."
11. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu următorul cuprins:
"Art. 381. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, precum şi celelalte entităţi învestite cu soluţionarea notificărilor sunt
obligate să pună la dispoziţia organelor de control, respectiv a Corpului de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor sau, după caz, a prefectului judeţului, respectiv a prefectului municipiului Bucureşti, sau a persoanelor desemnate de
prefecţi în acest sens dosarele de restituire solicitate, precum şi orice documente referitoare la situaţia restituirilor solicitate în temeiul
prezentei legi.
(2) Reprezentanţii legali ai entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor sunt obligaţi să desemneze pe perioada lipsei acestora din
instituţie sau societate, prin ordin/dispoziţie sau decizie, o persoană care să pună la dispoziţia Corpului de control din cadrul Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi/sau a prefectului judeţului, respectiv a prefectului municipiului Bucureşti, sau a persoanelor
desemnate de prefecţi în acest sens documentele solicitate de aceştia în vederea efectuării controlului.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi celelalte entităţi implicate în soluţionarea notificărilor depuse potrivit prevederilor
prezentei legi sunt obligate să comunice lunar prefecturilor situaţia retrocedărilor.
(4) Autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi prefecturile sunt obligate să comunice lunar Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor situaţia retrocedărilor.
(5) Încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), precum şi necomunicarea sau comunicarea eronată a datelor prevăzute la alin.
(3) şi (4) constituie contravenţie, atrăgând sancţionarea conducătorului instituţiei cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON)."
12. La anexa nr. 2 litera a), punctul 3 va avea următorul cuprins:
"3. Imobilele ocupate de instituţii publice (administraţii financiare, trezorerii, ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale,
parchete, judecătorii, tribunale, curţi de apel, poliţie, poliţie de frontieră, jandarmerii, servicii publice comunitare pentru situaţii de urgenţă,
sedii vamale, arhive naţionale, direcţii judeţene, case de asigurări de sănătate, primării, prefecturi, consilii locale şi judeţene, inspectorate
şcolare);".
TITLUL II
Modificarea titlului I din Legea nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
Articol unic. - Titlul I din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul III va avea următorul cuprins:
"Art. III. - Actele juridice de înstrăinare având ca obiect imobile cu destinaţia de locuinţă, încheiate după data de 14 februarie 2001 cu
nerespectarea interdicţiei prevăzute de art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea
chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, şi
care nu au fost atacate în instanţă în condiţiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, pot fi atacate la secţia civilă a
tribunalului în a cărui rază teritorială se află imobilul notificat în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului titlu sau, după
caz, de la data luării la cunoştinţă a încheierii contractului."
2. Alineatul (1) al articolului V va avea următorul cuprins:
"Art. V. - (1) Notificările nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentului titlu, având ca obiect construcţii existente, situate în
extravilanul localităţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile
forestiere, care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta în vederea soluţionării, în
termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi 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, cu modificările şi completările
ulterioare."
TITLUL III
Modificarea şi completarea titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii
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despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea
nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente
Articol unic. - Titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 9 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:
"e) procentul de 20% din sumele provenite din privatizarea Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A.;
f) procentul de 9,9% din sumele provenite din privatizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A."
2. După alineatul (6) al articolului 16, se introduc cinci noi alineate, alineatele (61), (62), (63), (64) şi (65), cu următorul cuprins:
"(61) La cererea evaluatorilor sau a reprezentanţilor societăţii de evaluare desemnate de Comisia Centrală pentru Stabilirea
Despăgubirilor, deţinătorii bunurilor imobile ce fac obiectul procedurilor administrative prevăzute de prezenta lege vor permite accesul
acestora la locul unde se află bunurile respective, pe perioada şi numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru efectuarea
lucrării de evaluare.
(62) Deţinătorii bunurilor imobile prevăzute la alin. (61) vor fi înştiinţaţi în timp util despre efectuarea lucrării de evaluare.
(63) În caz de refuz, intrarea în domiciliul sau în reşedinţa persoanei fizice se face cu autorizarea instanţei judecătoreşti competente,
dispoziţiile privind ordonanţa preşedinţială din Codul de procedură civilă fiind aplicabile.
(64) La cererea evaluatorilor sau a reprezentanţilor societăţii de evaluare, băncile, notarii publici, agenţiile imobiliare, birourile de carte
funciară, precum şi orice alţi deţinători de informaţii privind tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare sunt obligaţi să le comunice de îndată, în
scris, datele şi informaţiile necesare efectuării evaluării, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel. Evaluatorii au obligaţia de a
asigura secretul datelor şi informaţiilor astfel primite.
(65) În cazul în care evaluatorul consideră necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz, sunt
obligaţi să-i acorde concursul pentru obţinerea datelor şi informaţiilor necesare întocmirii raportului de evaluare, precum şi pentru
îndeplinirea oricărei alte activităţi în acelaşi scop."
3. La articolul 16, alineatul (9) va avea următorul cuprins:
"(9) În cazul prevăzut la alin. (8), titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la
concurenţa sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse, actualizate cu indicele de inflaţie."
4. Punctul 2.3 din anexa la titlul VII se abrogă.
5. Punctul 3.1. din anexa la titlul VII se abrogă.
TITLUL IV
Modificarea art. V al titlului II din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie
1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru
accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri
imobile care au aparţinut cultelor religioase din România,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
Articol unic. - Articolul V din titlul II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2004, cu
modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. V. - (1) Controlul aplicării fazei administrative a Legii nr. 10/2001, republicată, se exercită de către autoritatea administrativă
constituită în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 361/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor şi, după caz, de către prefecţi sau persoanele desemnate de prefecţi în acest sens.
(2) Salariaţii instituţiilor publice implicaţi în mod direct în aplicarea Legii nr. 10/2001, republicată, şi a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
din România, republicată, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare, pe o perioadă de 2 ani
calculată de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Stabilirea salariaţilor care beneficiază de acest drept şi a
cuantumului sporului ce se acordă se face anual de către conducătorul instituţiei implicate în aplicarea dispoziţiilor legale privind
restituirea, în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor."
TITLUL V
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
aparţinut cultelor religioase din România
Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor
religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. După alineatul (5) al articolului 9 se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
"(6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) următoarele fapte, dacă nu au fost
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săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiune:
a) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului;
b) interzicerea accesului organelor de control abilitate sau neprezentarea documentelor solicitate de acestea.
(7) În cazul în care organul de control consideră necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz,
sunt obligate să-i acorde concursul pentru obţinerea datelor şi informaţiilor necesare desfăşurării activităţii de control, precum şi pentru
îndeplinirea oricăror alte activităţi necesare în acest scop."
2. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) şi (6), art. 101 alin. (3) şi aplicarea sancţiunilor în ceea ce priveşte
ministerele, prefecturile, unităţile deţinătoare prevăzute la art. 2, precum şi în cazul celorlalte entităţi cu atribuţii în aplicarea prezentei
ordonanţe de urgenţă se fac de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, prin Corpul de control din cadrul acesteia.
(2) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale situate pe raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti,
constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revin Corpului de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor sau, după caz, prefectului judeţului, respectiv prefectului municipiului Bucureşti, sau persoanelor desemnate de prefecţi în
acest sens."
3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:
"Art. 101. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, ministerele, unităţile deţinătoare prevăzute la art. 2, precum şi
celelalte entităţi cu atribuţii în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă sunt obligate să pună la dispoziţie membrilor Corpului de control
din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor sau, după caz, prefectului judeţului, respectiv prefectului municipiului
Bucureşti, sau persoanelor desemnate de prefecţi în acest sens situaţiile solicitate, precum şi orice documente referitoare la situaţia
restituirilor, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) În lipsa conducătorilor sau a reprezentanţilor legali ai instituţiei controlate aceştia sunt obligaţi să desemneze prin ordin/dispoziţie,
după caz, o persoană care să pună la dispoziţie organelor de control documentele solicitate.
(3) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la
10.000 lei (RON)."
TITLUL VI
Completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Articol unic. - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu
modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezintă informaţii de interes public şi sunt
deschise liberului acces al cetăţenilor. Asigurarea accesului la aceste informaţii de interes public se face în condiţiile şi potrivit procedurii
prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public."
2. La articolul 1101, după litera c) se introduc patru noi litere, literele d), e), f) şi g), cu următorul cuprins:
"d) fapta oricărei persoane fizice care are calitatea de membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a absenta nemotivat de la
oricare şedinţă a acesteia;
e) fapta preşedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia, în intervalul de lucru al zilelor lucrătoare, fără a desemna o persoană în
măsură să ofere toate informaţiile şi documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor
sau prefect ori împuterniciţii acestuia;
f) fapta oricărei persoane fizice de a împiedica sau de a limita accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public privind aplicarea
legilor fondului funciar;
g) fapta oricărei persoane de a împiedica, prin orice mijloace - inclusiv prin refuzul de a prezenta documentele sau informaţiile solicitate
- şi în orice mod, efectuarea controalelor de către împuterniciţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prefect sau
împuterniciţii acestuia;".
3. La articolul 1102, după litera b) se introduc trei noi litere, literele c), d) şi e), cu următorul cuprins:
"c) cea de la lit. d), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), pentru fiecare absenţă nemotivată;
d) cele de la lit. e) şi f), cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);
e) cea de la lit. g), cu amendă de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON)."
4. La articolul 1103 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) În cazul în care organul de control consideră necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz,
sunt obligate să-i acorde concursul pentru obţinerea datelor şi informaţiilor necesare desfăşurării activităţii de control, precum şi pentru
îndeplinirea oricăror alte activităţi necesare în acest scop."
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Regulament din 04.08.2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 11/08/2005
privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a
titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
CAPITOLUL I
Constituirea comisiilor
Art. 1. - În scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, se compun şi
funcţionează conform prezentului regulament.
Art. 2. - (1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale se constituie prin ordin al
prefectului şi sunt formate din:
a) primar - preşedintele comisiei;
b) viceprimarul, iar în cazul municipiilor reşedinţă de judeţ, viceprimarul desemnat de
consiliul local;
c) secretarul unităţii administrativ-teritoriale - secretarul comisiei;
d) un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului,
îmbunătăţiri funciare sau un specialist în cadastru general, de regulă din cadrul serviciilor
comunitare pentru cadastru şi agricultură;
e) un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de
consultanţă agricolă sau din aparatul de specialitate al consiliului local;
f) un jurist din sistemul de organizare a agriculturii şi dezvoltării rurale sau din aparatul
de specialitate al instituţiei prefectului ori al autorităţilor administraţiei publice locale;
g) şeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia;
h) 2-4 eprezentanţi ai foştilor proprietari deposedaţi sau moştenitorii acestora care au
solicitat terenuri în termenul legal, în funcţie de mărimea comunei, oraşului sau
municipiului. Pentru alegerea reprezentanţilor proprietarilor în comisia locală, consiliul
local convoacă o adunare a proprietarilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a
prezentului Regulament sau de la vacantarea unei poziţii în comisie, adunare care va fi
legal constituită dacă este prezentă majoritatea din numărul acestora. Hotărârea privind
alegerea reprezentanţilor proprietarilor în comisie se adoptă cu majoritatea simplă,
jumătate plus unu, din numărul celor prezenţi. Reprezentanţii proprietarilor pot fi revocaţi
cu respectarea procedurii de mai sus. Organizarea adunării pentru revocarea
reprezentanţilor proprietarilor trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre
proprietari.
(2) Desemnarea specialiştilor şi a reprezentanţilor menţionaţi mai sus se face de
conducerile unităţilor de care aceştia aparţin şi se comunică în scris instituţiei prefectului.
(3) Când situaţia impune anumite clarificări, la lucrările comisiei locale sunt invitate şi
alte persoane fizice sau reprezentanţii unor persoane juridice interesate în acţiunea de
retrocedare a terenurilor.

(4) Conducerea şi coordonarea comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale se asigură
de către primar. În cazul în care primarul este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile
stabilite de prevederile legale şi prin prezentul regulament ca urmare a situaţiilor de
boală, demisie sau suspendare, viceprimarul, membru în comisie, preia prerogativele
acestuia. Comisia locală va stabili în prima sa şedinţă în plen programul de lucru, astfel
încât acţiunea să se desfăşoare şi să se încheie în termenul prevăzut de lege.
(5) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor funcţiona sub îndrumarea şi
controlul comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
Art. 3. - În Municipiul Bucureşti, prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în componenţa prevăzută la art. 2, care
îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 5.
Art. 4. - (1) Comisia judeţeană sau a Municipiului Bucureşti este numită prin ordin al
prefectului şi va avea următoarea componenţă:
a) prefectul - preşedintele comisiei;
b) subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate determinată de boală,
demisie sau suspendare a prefectului preia prerogativele acestuia;
c) secretarul general al instituţiei prefectului - secretarul comisiei;
d) directorul direcţiei de contencios administrativ şi controlul legalităţii;
e) directorul general al oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;
f) reprezentantul teritorial al Agenţiei Domeniilor Statului;
g) directorul sucursalei teritoriale a Administraţiei Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" R.A.;
h) un reprezentant desemnat de consiliul judeţean respectiv al Municipiului Bucureşti;
i) inspectorul-şef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia;
j) directorul direcţiei silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sau
împuternicitul acestuia;
k) un reprezentant al Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România;
l) un reprezentant al Asociaţiei Administratorilor de Păduri;
m) un reprezentant al asociaţiilor proprietarilor de terenuri agricole legal constituite;
(2) În vederea sprijinirii comisiei judeţene pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin,
prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din specialişti, delegaţi
pe toată durata funcţionării comisiei de către conducătorii instituţiilor, agenţilor
economici sau asociaţilor prevăzuţi la alin. (1).

CAPITOLUL II
Atribuţiile comisiilor
Art. 5. - Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale au următoarele atribuţii
principale:
a) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu
excepţia celor formulate de comune, oraşe sau municipii;

b) verifică în mod riguros îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi (5) din
Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la
art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, solicitând în acest scop toate
relaţiile şi datele necesare;
c) stabilesc mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren, pentru care se reconstituie
dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente şi
consemnează în scris acceptul fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia pentru
punerea în posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod
legal altor persoane;
d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu
persoanele fizice şi juridice îndreptăţite;
e) primesc şi transmit comisiei judeţene contestaţiile formulate de persoanele interesate;
f) întocmesc situaţii definitive, potrivit competenţelor ce le revin, privind persoanele
fizice şi juridice îndreptăţite să li se atribuie teren, cu suprafaţa şi amplasamentele
stabilite, conform planului de delimitare şi parcelare întocmit;
g) întocmesc situaţii cu titlurile de proprietate eliberate în condiţiile art. 27 alin. (22) din
legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în
cazurile în care proprietarii renunţă la titlul de proprietate pentru intrarea în legalitate şi
înaintează comisiei judeţene propuneri de revocare a acestor titluri;
h) înaintează şi prezintă spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive,
împreună cu documentaţia necesară, precum şi divergenţele produse şi consemnate la
nivelul acestor comisii;
i) pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptăţite să primească terenul,
completează fişele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia
judeţeană a propunerilor făcute, şi le înmânează titlurile de proprietate, potrivit
competenţelor ce le revin;
j) analizează lunar evoluţia cauzelor în justiţie în care comisia locală este parte şi în
funcţie de această hotărăşte şi propune organului competent poziţia procesuală pentru
termenele următoare;
k) sesizează organele competente pentru sancţionarea membrilor comisiei, când este
cazul;
l) identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează primarul, care înaintează sub
semnătură acţiuni în constatarea nulităţii absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din
Legea nr. 169/1997 cu modificările şi completările ulterioare;
m) exercită orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor legale şi prezentului
regulament.
Art. 6. - Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii
principale:
a) organizează instruirea comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale şi asigură
distribuirea legilor, a prezentului regulament, a hărţilor şi planurilor la zi, precum şi a
altor materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora;
b) asigură îndrumarea şi controlul comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale prin
desemnarea pe comune, oraşe şi municipii a membrilor din comisia judeţeană;
c) verifică legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti şi
municipale, în special existenţa actelor doveditoare, pertinenţa, verosimilitatea,
autenticitatea şi concludenţa acestora;

d) soluţionează contestaţiile formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale;
e) validează sau invalidează propunerile comisiilor comunale, orăşeneşti sau
municipale, împreună cu proiectele de delimitare şi parcelare;
f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;
g) soluţionează cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor, oraşelor
şi municipiilor pentru terenurile forestiere;
h) analizează propunerile comisiilor locale de revocare a titlurilor de proprietate
eliberate în condiţiile art. 27 alin. (22) din legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, verifică temeinicia acestor propuneri şi hotărăsc în consecinţă;
i) identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează prefectul, care va promova acţiuni în
constatarea nulităţii absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997,
cu modificările şi completările ulterioare;
j) analizează lunar evoluţia cauzelor injustiţie în care comisia judeţeană respective
comisia Municipiului Bucureşti este parte şi decide asupra măsurilor ce trebuie luate;
k) atribuie şi dispun delimitarea în teren, completarea proceselor-verbale de punere în
posesie a comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate
publică ce le revin;
l) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere în
cazul persoanelor care solicită reconstituirea dreptului de proprietate privată pe raza
teritorială a mai multor localităţi din judeţ; în aceste cazuri comisia judeţeană va
îndeplini, în mod corespunzător, şi atribuţiile prevăzute la literele b), c), d) şi h) de mai
sus;
m) exercită orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor legale şi prezentului
regulament.

CAPITOLUL III
Funcţionarea comisiilor
Art. 7. - (1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale îşi desfăşoară activitatea în
plen, în prezenţa majorităţii membrilor acestora, cu prezenţa obligatorie a primarului sau,
după caz, a viceprimarului.
(2) Lucrările de secretariat ale comisiei locale se asigură de secretarul unităţii
administrativ-teritoriale.
(3) Fiecare membru are un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui
decide.
Art. 8. - (1) Comisiile judeţene sau a Municipiului Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în
prezenţa majorităţii membrilor acestora.
(2) Hotărârile comisiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti şi ale celor comunale,
orăşeneşti sau municipale se adoptă cu votul majorităţii membrilor lor şi se consemnează
într-un proces-verbal semnat de toţi participanţii.
(3) Pentru adoptarea hotărârilor comisiile vor solicita prezentarea tuturor actelor
necesare şi vor lua act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini.

(4) Fiecare membru are un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui
decide.

CAPITOLUL IV
Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
Art. 9. - (1) Lucrările privind stabilirea dreptului de proprietate pentru foştii membri ai
cooperativelor agricole de producţie şi pentru celelalte persoane prevăzute de lege se
desfăşoară de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, după caz, luându-se în
considerare suprafaţa terenurilor aduse în cooperative, preluate de acestea în baza unor
legi speciale, sau în orice alt mod de la membrii cooperatori. Suprafaţa adusă în
cooperativă este cea care rezultă din actele de proprietate, cartea funciară, cadastru,
cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă,
evidenţele cooperativei sau din orice alte probe, inclusiv declaraţii ale martorilor.
(2) În baza prevederilor art. 23 şi 24 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, terenurile atribuite din intravilanul
localităţilor pentru construcţia de locuinţe şi anexe gospodăreşti, se înscriu în
proprietatea deţinătorilor actuali, în limita suprafeţelor primite în acest scop de la
fostele cooperative agricole de producţie sau de la fostele consilii populare.
(3) Foştii proprietari sau moştenitorii acestora vor fi compensaţi cu o suprafaţă de
teren echivalentă valoric din terenurile intravilane sau, în lipsă, extravilane, ce au
aparţinut deţinătorilor prevăzuţi la alin. (1) sau ascendenţilor acestora, din rezerva
comisiei locale sau, după caz, din terenul proprietate privată a comunei, oraşului
sau a municipiului, acceptată de foştii proprietari sau de moştenitorii acestora.
Art. 10. - (1) În situaţiile în care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este
posibilă, fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li se va oferi, un alt amplasament
situat în aceeaşi localitate sau într-o localitate învecinată. Oferta va fi trimisă persoanelor
îndreptăţite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire iar termenul în care
răspunsul la oferta trebuie dat nu poate fi mai mic de 7 zile de la data primirii ofertei de
teren pe alt amplasament. În cazul în care fostul proprietar sau moştenitorii acestuia nu
acceptă amplasamentul oferit, comisia locală va trebui să formuleze o altă ofertă în
termen de 30 de zile, dacă persoanele îndreptăţite nu optează pentru primirea de
despăgubiri.
(2) În situaţia în care într-o anumită localitate nu mai există suficient teren în rezerva
comisiei de fond funciar care să fie atribuit în proprietate foştilor proprietari deposedaţi
sau moştenitorilor acestora, comisiile de fond funciar se vor adresa comisiilor de fond
funciar din alte localităţi care vor pune la dispoziţie terenurile rămase disponibile.
Art. 11. - (1) Potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face
numai la cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, personal sau prin mandatar.
Când sunt mai mulţi moştenitori cererea se poate face şi în comun, fiind semnată de
fiecare dintre ei.
(2) În cerere se vor menţiona următoarele date şi elemente: numele şi prenumele
solicitantului şi ale părinţilor, calitatea, gradul de rudenie, suprafaţa de teren la care se

socoteşte îndreptăţit, precum şi orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de
proprietate potrivit legii.
(3) La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de moştenitor, hotărâre
judecătorească, dacă există; în toate cazurile, certificat de naştere, certificat de deces al
autorului, în cazul moştenitorilor, precum şi orice alte acte din care să rezulte dreptul de
proprietate asupra terenului solicitat.
(4) Totodată la cerere se va anexa declaraţia prevăzută la art. 10 alin. (2) din Legea
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Cererea, împreună cu actele prevăzute la alin. (3), se depune la consiliul local în a
cărui rază teritorială este situat terenul, fie personal, fie prin poştă, înăuntrul termenului
prevăzut de lege.
(6) În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele
doveditoare în original şi câte o copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la
comisie numai copiile acestora.
(7) Când cererea se transmite prin poştă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate
pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant.
(8) În cazul în care după înregistrarea cererii, fostul proprietar prezintă probe
doveditoare înainte de punerea în posesie, pentru suprafeţe mai mari avute în proprietate,
reconstituirea se face pentru întreaga suprafaţa dovedită.
(9) În toate cazurile cererea poate fi soluţionată şi fără prezenţa solicitantului,
dacă acesta nu şi-a exprimat în scris dorinţa de a participa la soluţionare. Prezenţa
solicitantului este obligatorie la primirea titlului de proprietate, care trebuie semnat,
precum şi la punerea în posesie.
(10) Cererile depuse potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cele depuse în baza Legii nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, vor urma procedura prevăzută de acestea.
Art. 12. - Stabilirea suprafeţei de teren din intravilan şi extravilan, adusă în cooperativă
de membrii cooperatori sau, după caz, preluată de cooperativă în orice mod, se face
conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Suprafeţele de teren se înscriu în anexa nr. 1.
Art. 13. - (1) Stabilirea dreptului de proprietate pentru foştii cooperatori, în viaţă la
momentul intrării în vigoare a legii, se face pe numele persoanelor îndreptăţite, iar pentru
cooperatorii decedaţi, pe numele moştenitorilor. Când sunt mai mulţi moştenitori
stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor moştenitorilor.
(2) În situaţia în care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la
comisie mai multe categorii de moştenitori, cererile moştenitorilor legali vor fi luate în
considerare, prin excludere, în următoarea ordine de preferinţă:
a) cele ale descendenţilor direcţi (copii, nepoţi, strănepoţi), singuri sau în concurs cu
soţul supravieţuitor, excluzându-i pe toţi ceilalţi moştenitori; copiii îi exclud pe nepoţi şi
aceştia pe strănepoţi, în afară de cazul în care nepoţii sau, după caz, strănepoţii vin la
moştenire în locul părintelui decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare
legală;
b) cele ale colateralilor privilegiaţi (fraţi, surori şi descendenţii acestora - copiii şi
nepoţii acestora) şi ale ascendenţilor de gradul I (părinţi), împreună sau singuri şi, după
caz, în concurs cu soţul supravieţuitor, excluzându-i pe ceilalţi moştenitori de grad mai
îndepărtat; fraţii şi surorile îi exclud pe descendenţii lor; aceştia din urmă pot veni la

moştenire în locul tatălui sau al mamei (frate sau soră) în cazul în care aceştia au decedat
anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legală;
c) cele ale ascendenţilor de gradul II (bunici), singuri sau în concurs cu soţul
supravieţuitor;
d) cele ale colateralilor de gradul III (unchi, mătuşi), excluzându-i pe ceilalţi
moştenitori de grad mai îndepărtat, singuri sau, după caz, în concurs cu soţul
supravieţuitor;
e) cele ale moştenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane cu vocaţie
succesorală, singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor.
(3) Soţul supravieţuitor vine singur la moştenire dacă nu există nici unul dintre gradele
de moştenitor prevăzute mai sus.
(4) În cazul în care există moştenitori testamentari care formulează cereri, ei vor fi
trecuţi, de asemenea, în titlul de proprietate împreună cu ceilalţi moştenitori legali care au
vocaţie, potrivit documentelor prezentate, urmând ca raporturile dintre ei să fie
soluţionate potrivit dreptului comun.
(5) Foştii membri cooperatori, în viaţă, fie că au adus sau nu au adus terenuri în
cooperativă, sunt înscrişi cu suprafaţa stabilită de comisie în tabelele cuprinse în anexele
nr. 2a) şi 2b), iar moştenitorii cooperatorilor decedaţi sunt înscrişi cu suprafaţa stabilită în
tabelul prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 14. - La cererea proprietarilor sau moştenitorilor prevăzuţi la art. 27 alin. (21) din
Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile locale
înaintează prefectului în termen de 15 de la înregistrarea cererii, planurile parcelare şi fişa
de punere în posesie pentru eliberarea titlului de proprietate.
Art. 15. - În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate altor persoane pe
vechile amplasamente ale foştilor proprietari, care, anterior emiterii acestor titluri,
au primit adeverinţe de proprietate şi se află în posesia terenurilor, în condiţiile art.
27 alin. (22) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, comisia judeţeană va revoca titlurile de proprietate emise abuziv şi va
elibera titluri de proprietate persoanelor îndreptăţite. Pentru a proceda la aceasta
comisia va solicita biroului de cadastru şi publicitate imobiliară informaţii cu
privire la actele juridice înregistrate în cartea funciară cu privire la acel teren.
Birourile de cadastru şi publicitate imobiliară vor furniza aceste informaţii în
maxim 10 zile. Cererile celor în drept vor fi soluţionate de către comisia judeţeană
în termen de 30 de zile de la înregistrare.
Art. 16. - Persoanele decorate cu titlurile "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" şi
"Mihai Viteazul cu Spade", care au optat şi li s-a atribuit la data împroprietăririi teren
arabil, precum şi, după caz, moştenitorii lor, cu excepţia celor care l-au înstrăinat, se
înscriu cu suprafaţa stabilită de comisie în tabelul prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 17. - Veteranilor de război prevăzuţi în Legea nr. 44/1994 privind veteranii de
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi categoriilor de persoane prevăzute la
art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, li se atribuie, în condiţiile legii, în proprietate, terenuri din
extravilan sau, după caz, în intravilan, aflate la dispoziţia comisiei locale şi se înscriu în
tabelul prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 18. - Persoanelor fizice cu domiciliul în România care nu s-au înscris în
cooperativele agricole de producţie sau, după caz, moştenitorilor acestora, ale căror
terenuri sunt comasate în actualul perimetru al cooperativei şi nu au fost compensate cu
alte terenuri, li se restituie la cerere terenurile pe vechile amplasamente, dacă acestea nu
au fost atribuite legal altor persoane şi vor fi înscrise în tabelul prevăzut în anexa nr. 6.
Dacă terenurile au fost atribuite în mod legal acestea vor putea primi teren pe alt
amplasament sau despăgubiri.
Art. 19. - În localităţile cu cetăţeni români aparţinând minorităţii germane sau în cele în
care locuiesc persoane care au fost deportate ori strămutate, deposedate de terenuri, se
vor atribui în proprietate, la cerere, cu prioritate acestora sau moştenitorilor lor, terenuri,
în condiţiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 7.
Art. 20. - (1) Persoanelor care nu au calitatea de cooperator, dar care au lucrat ca
angajaţi în ultimii 3 ani în cooperativa agricolă de producţie sau în asociaţii cooperatiste,
la cerere, li se va stabili suprafaţa de teren în proprietate din terenurile prevăzute la art. 19
alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
dacă fac dovada că sunt stabilite în localitate sau dacă declară în scris că nu deţin în
proprietate alte terenuri. Aceste persoane vor primi terenuri după finalizarea reconstituirii
dreptului de proprietate dacă mai există terenuri disponibile; persoanele şi suprafaţa
stabilită de comisie se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 8a).
(2) În acelaşi mod se procedează şi în cazul persoanelor care au fost deportate şi nu
beneficiază de dispoziţiile art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 8b).
Art. 21. - (1) Pentru determinarea suprafeţelor necesare stabilirii dreptului de
proprietate conform prevederilor art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, comisia va însuma suprafeţele propuse a se
atribui, înscrise în tabelele prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 3, 4, 5, 6, 8b), iar suprafaţa
rezultată va fi echivalată cu suprafaţa cooperativei înscrisă în cadastrul funciar general la
data de 1 ianuarie 1990.
(2) În situaţia în care rezultă o rezervă de teren, comisia va stabili atribuirea acesteia în
proprietatea persoanelor îndreptăţite prevăzute de lege, care nu au primit teren pe
amplasamentul iniţial, din aceeaşi localitate sau din alte localităţi. După validarea cererii
de reconstituire de către comisia competentă, terenurile acestea vor fi puse la dispoziţia
comisiei care efectuează punerea în posesie.
Art. 22. - Personalul de specialitate care şi-a desfăşurat activitatea în unităţile agricole
cooperatiste desfiinţate sau reorganizate în societăţi comerciale, prevăzute la art. 118 din
Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, căruia i se
atribuie teren cu prioritate în proprietate, conform art. 19 alin. (1) ori art. 21 din Legea nr.
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se înscrie în tabelul
prevăzut în anexa nr. 9.
Art. 23. - (1) Familiile cărora urmează să li se atribuie teren în localităţile cu excedent
de suprafaţă agricolă şi cu deficit de forţă de muncă, conform art. 21 din Legea nr.
18/1991, republicată, cu modificări şi completări, după finalizarea reconstituirii dreptului
de proprietate pentru persoanele îndreptăţite, se înscriu cu suprafeţele stabilite în tabelul
prevăzut în anexa nr. 10a).

(2) Familiile din alte localităţi din cadrul judeţului ori din alte judeţe, cărora urmează să
li se atribuie teren în condiţiile art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 10b).
(3) În acest scop comisiile judeţene vor aduce la cunoştinţă prin mass-media suprafeţele
de teren agricol ce constituie excedent.
Art. 24. - Suprafeţele de teren stabilite conform art. 22 din Legea nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru parohiile, schiturile şi
mănăstirile din mediul rural se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 11.
Art. 25. - (1) Terenurile proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat cu
personalitate juridică, cu excepţia asociaţiilor cu profil zootehnic care se vor înfiinţa,
conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12a). După stabilirea suprafeţei ce
revine fiecărui titular şi validarea de către comisiile judeţene a opţiunii lor potrivit
prevederilor art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare vor fi puşi în posesia terenurilor, grupat în cadrul asociaţiei.
(2) Pentru asociaţiile de tip privat cu personalitate juridică de profil zootehnic, care se
înfiinţează conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare terenurile necesare bazei furajere se înscriu în tabelul prevăzut în
anexa nr. 12b), urmând ca la punerea în posesie să se procedeze potrivit prevederilor alin.
(1).
(3) Terenurile care devin proprietatea societăţilor comerciale pe acţiuni înfiinţate
conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare prin reorganizarea asociaţiilor intercooperatiste sau de stat şi
cooperatiste, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12c).
Art. 26. - (1) Terenurile cu vegetaţie forestieră - păduri, zăvoaie, tufărişuri, păşuni
împădurite - care au aparţinut persoanelor fizice se restituie, la cerere, foştilor proprietari
sau moştenitorilor acestora, într-o suprafaţă egală cu cea trecută în proprietatea statului, şi
se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 13.
(2) Aceste terenuri vor fi puse la dispoziţie de unităţile silvice care le deţin.
(3) Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere solicitate în baza
Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, se face în conformitate cu prevederile cap. VIII.
Art. 27. - (1) După definitivarea tabelelor prevăzute în anexele nr. 2-20 şi după
aprobarea lor prin proces-verbal de către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale,
acestea vor fi afişate în loc vizibil la sediul consiliului local pentru luarea la cunoştinţă de
către cei interesaţi. Fiecare tabel va fi semnat de membrii comisiei, cu menţiunea datei
afişării.
(2) Persoanele care nu au domiciliul în localitatea respectivă vor fi înştiinţate de către
comisia locală prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
(3) Persoanele nemulţumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de
către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale pot face, în termen de 10 zile de la
afişare, contestaţie adresată comisiei judeţene, pe care o depun la secretariatul comisiei
comunale, orăşeneşti sau municipale, care este obligat să o înregistreze şi să o înainteze
prin delegat la secretarul comisiei judeţene în termen de 3 zile.

(4) În cazul persoanelor care nu au domiciliul în localitatea respectivă, termenul
dreptului de contestaţie se socoteşte de la primirea înştiinţării de către comisia locală prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
(5) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, imediat după expirarea termenelor
prevăzute mai sus, vor înainta documentaţia comisiilor judeţene.
(6) Comisia judeţeană va analiza propunerile primite de la comisiile comunale,
orăşeneşti sau municipale, privind modul de respectare a prevederilor legii în legătură cu
stabilirea dreptului de proprietate, precum şi contestaţiile celor care s-au considerat
nemulţumiţi de modul de stabilire a dreptului de proprietate de către comisia comunală,
orăşenească sau municipală.
(7) După analizare comisia judeţeană, prin hotărâre, va soluţiona, contestaţiile, va
valida sau va invalida propunerile, în termen de 30 zile de la primire, şi le va transmite
prin delegat, în termen de 3 zile, comisiilor locale, care le vor afişa imediat la sediul
consiliului local şi vor comunica sub semnătură persoanelor care au formulat contestaţii
hotărârea comisiei judeţene.
(8) De la data comunicării sub semnătură persoanele nemulţumite pot face plângere
împotriva hotărârii comisiei judeţene la judecătorie în termen de 30 de zile.
Art. 28. - (1) În paralel cu stabilirea dreptului de proprietate pentru persoanele
prevăzute de lege comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor stabili suprafaţa
izlazurilor comunale care se formează din suprafaţa izlazului aflat în prezent în
administrarea consiliilor locale, din suprafaţa provenită din izlazul care a fost dat în
folosinţă unor cooperative agricole de producţie prevăzute la art. 33 din Legea nr.
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din suprafaţa
provenită din izlazurile comunale, care a fost transmisă unor unităţi de stat prevăzute la
art. 44 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
comunele compuse din mai multe localităţi suprafaţa de izlaz va fi defalcată pe sate.
(2) Terenurile prevăzute la alin. (1), la propunerea comisiilor comunale, orăşeneşti sau
municipale, prin ordin al prefectului trec în proprietatea privată a comunelor, oraşelor
sau, după caz, a municipiilor şi se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 14.
Art. 29. - (1) Pentru familiile din zona montană, care se încadrează în prevederile art.
43 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la
consiliile locale se va constitui o comisie formată din: primar, secretarul consiliului local,
inginerul agronom de la ocolul agricol, delegatul comisiei judeţene pentru zona montană
şi 5-10 gospodari şi intelectuali care se bucură de prestigiu în localitatea respectivă.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) analizează în plen cererile primite şi va stabili
familiile îndreptăţite să primească în proprietate terenuri agricole, iar consiliul local va
propune prefectului emiterea ordinului pentru atribuirea în proprietate a acestor terenuri.
(3) În vederea atribuirii în proprietate pentru fiecare familie stabilită de comisia locală
se întocmeşte o documentaţie care conţine hotărârea comisiei comunale, consemnată întrun proces-verbal, schiţa topografică a terenului propus pentru împroprietărire, cu
menţionarea suprafeţei totale şi pe categorii de folosinţă, precum şi cererea celui în cauză.
Suprafeţele atribuite în proprietate se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 15. Pe baza
titlului de proprietate proprietarul are obligaţia să se înscrie cu suprafaţa respectivă în
cadastrul funciar, în registrul agricol şi, după caz, în cartea funciară şi la organul financiar
local.

Art. 30. - (1) Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat,
ca efect al unor legi speciale, altele decât cele de expropriere, şi care se află în
administrarea unităţilor agricole de stat sau, după caz, moştenitorii acestora, în
conformitate cu art. 37 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare devin, la cerere, acţionari la societăţile comerciale înfiinţate conform Legii nr.
15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi
comerciale, cu modificările ulterioare din fostele unităţi agricole de stat. Aceste persoane
pot primi în condiţiile art. 42 din Legea nr. 18/1991, republicată, la cerere, o suprafaţă de
5.000 mp de familie, în echivalent arabil, din terenurile proprietatea statului. Atribuirea
suprafeţei de 5.000 mp de familie se face în situaţia în care proprietarilor sau
moştenitorilor acestora nu li s-a atribuit suprafaţa minimă din alte suprafeţe de teren,
potrivit legii. Numărul de acţiuni primite împreună cu suprafaţa atribuită nu va putea
depăşi valoarea a 10 ha teren de familie, în echivalent arabil. Persoanele care se
încadrează în această categorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 16.
(2) Suprafaţa de teren până la 10 ha de familie, transformată în acţiuni proporţional, în
echivalent arabil, stabilită în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991,
nemodificată, va fi retrocedată în natură conform Legii nr. 1/2000. În cazul în care
proprietarii deposedaţi au deţinut suprafeţe mai mari, acestora li se vor retroceda terenuri
până la limita a 50 ha.
Art. 31. - (1) Persoanelor sau, după caz, moştenitorilor acestora, al căror teren agricol,
până la intrarea în vigoare a legii fondului funciar, era în proprietatea statului şi
administrarea consiliilor locale, la cerere, li se vor restitui terenurile prevăzute la art. 41
din Legea nr. 18/1991, republicată. Persoanele care se încadrează în această categorie se
înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 17.
(2) Pentru suprafaţa de peste 10 ha de familie, în echivalent arabil, conform Legii nr.
1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi restituită în natură diferenţa
până la 50 ha de proprietar deposedat.
Art. 32. - (1) Echivalarea terenurilor agricole, pe categorii de folosinţă în echivalent
arabil, este prevăzută în anexa nr. 18.
(2) Echivalentul arabil se aplică şi deţinătorului terenului din perimetrul căruia se
reconstituie proprietatea.
(3) În cazurile în care echivalarea prevăzută la alin. (2) nu s-a realizat comisiile de fond
funciar vor stabili diferenţele de suprafaţă pentru care nu s-a reconstituit dreptul de
proprietate, iar acestea se vor retroceda în condiţiile legilor fondului funciar.

CAPITOLUL V
Punerea în posesie a proprietarilor şi emiterea titlurilor de proprietate
Art. 33. - (1) Delimitarea şi parcelarea pe proprietari se fac pe baza hărţilor şi planurilor
de situaţie la zi din cadrul actualei unităţi administrativ-teritoriale.
(2) La parcelarea terenului în sisteme de irigaţii se va ţine seama de metoda de udare cu
echipamentele existente şi de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea
corectă şi raţională a acestora.

(3) Astfel, în cazul irigaţiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare
cu mutare manuală, la stabilirea loturilor de teren se va lua în considerare unitatea de
suprafaţă deservită de un hidrant.
(4) La stabilirea limitelor loturilor se recomandă ca latura mică să fie pe antenă, latura
mare să fie egală cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafaţa parcelei să coincidă cu
suprafaţa deservită de o aripă de ploaie sau cu un multiplu al acestei suprafeţe.
(5) Pentru proprietăţile de mici dimensiuni utilizarea raţională a sistemului de irigaţii,
respectiv a suprafeţei deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari
cu acces la sursa de apă.
(6) Pentru suprafeţele prevăzute să fie irigate prin scurgere la suprafaţă (brazde, fâşii)
se vor avea în vedere orografia terenului, posibilitatea aplicării udării pe întreaga
suprafaţă şi, respectiv, modalităţile de evacuare a apei în exces.
(7) Pe terenurile amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, la stabilirea proprietăţilor se
vor lua în considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care să asigure
atât exploatarea agricolă, cât şi întreţinerea lucrărilor hidroameliorative.
(8) Pe terenurile în pantă, la parcelare se va avea în vedere respectarea lucrărilor de
combatere a eroziunii solului existente (terase, banchetă, benzi înierbate, reţeaua de
regularizare a scurgerii apei de pe versanţi, drumuri agricole şi alte lucrări).
(9) Când nu sunt executate lucrări de combatere a eroziunii solului delimitarea
parcelelor se va face, pe cât posibil, cu latura lungă în sensul curbelor de nivel, astfel
încât să permită executarea lucrărilor de pregătire a solului pentru însămânţări, precum şi
întreţinerea culturilor prăşitoare pe direcţia curbelor de nivel, în scopul prevenirii şi
combaterii eroziunii solului.
(10) Delimitarea zonelor de protecţie aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare,
inclusiv celor de gospodărire a apelor, se va face cu respectarea prevederilor art. 34 din
Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform
normelor legale în vigoare.
Art. 34. - (1) Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptăţite, pe bază
de măsurători topografice, se va efectua în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea
nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către specialişti în
măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi
cadastru general. În situaţia în care volumul lucrărilor depăşeşte posibilităţile de lucru ale
comisiei, acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialişti în măsurători
topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru
general ai agenţilor economici. Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi
puse de către comisii, în posesie, provizoriu, cu suprafeţele stabilite pe baza hotărârii
comisiei judeţene, până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.
După pronunţarea hotărârii judecătoreşti, punerea în posesie se va face ţinându-se
seama de dispoziţiile acesteia.
(2) În cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile
amplasamente ale proprietarilor deposedaţi, iar proprietarii vecini recunosc limitele
acestor proprietăţi pe toate laturile, comisia locală ia act de recunoaşterea reciprocă a
limitelor proprietăţii, formulată în scris, întocmeşte planurile parcelare şi înaintează în
termen de 10 zile documentaţia comisiei judeţene sau prefectului pentru validare şi,
respectiv, pentru eliberarea titlurilor de proprietate.

(5) Din rezerva constituită potrivit legii comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale
vor putea atribui în completare terenuri, dacă din hotărârea judecătorească rezultă
aceasta.
(4) Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor
prevăzute în anexa nr. 19, şi prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se
înmânează proprietarului împreună cu schiţa terenului.
(5) În acest scop autorităţile comunale şi orăşeneşti ale administraţiei publice locale vor
încunoştinţa în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în localitate
sau în alte localităţi şi cărora li s-a restabilit dreptul de proprietate, asupra datei la care va
avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în
localitate autorităţile comunale şi orăşeneşti ale administraţiei publice locale vor afişa la
sediul lor data punerii în posesie, utilizând totodată orice alte mijloace de comunicare.
(6) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate de a se prezenta la data
punerii în posesie pot împuternici prin procură specială şi autentică, cu menţiunea
expresă "Pentru punere în posesie", alte persoane, care vor semna procesul-verbal de
luare în primire a terenului.
(7) La înmânarea titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea
încunoştinţărilor vor fi achitate, pe bază de chitanţă, de persoanele care primesc titlurile.
(8) Marcarea parcelelor se face prin ţăruşi sau borne care se asigură de fiecare
proprietar.
Art. 35. - (1) În temeiul art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997, cu modificările şi
completările ulterioare, comisiile locale, în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a
prezentului regulament, vor sesiza comisiile judeţene asupra cazurilor de acte
administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului sau al
unităţilor administrativ-teritoriale terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a
dreptului de proprietate în termen legal.
(2) Comisia judeţeană reanalizează aceste cereri şi în cazul în care hotărăşte
reconstituirea dreptului de proprietate fostului proprietar eliberează acestuia titlul de
proprietate.
Art. 36. - (1) Pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele
validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele
terenurilor, comisia judeţeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat
în anexa nr. 20. Documentaţiile se trimit în două exemplare, dintre care unul se reţine şi
se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară. Formularele
cuprinzând titlul de proprietate se tipăresc pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu
regim special, în carnete a câte 100 de file. Acestea se vor tipări prin grija Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi se vor difuza comisiilor judeţene în funcţie de necesităţi.
Titlul de proprietate pentru cetăţenii în viaţă se emite persoanelor îndreptăţite (soţ, soţie),
iar pentru moştenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au
aparţinut autorului lor, în care se nominalizează toţi solicitanţii îndreptăţiţi, urmând ca
pentru ieşirea din indiviziune, ulterior, aceştia să procedeze potrivit dreptului comun.
Titlul de proprietate se completează cu tuş negru şi se numerotează începând de la nr. 1 în
fiecare judeţ. În titlu se vor înscrie numele şi prenumele titularului, precum şi iniţiala
tatălui, în cazul în care alături de soţul supravieţuitor vin la moştenire şi alţi moştenitori,
potrivit celor prevăzute la art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, la rubrica "Prin reconstituirea dreptului de

proprietate" se înscrie suprafaţa atribuită persoanelor care au deţinut terenuri în
proprietate sau, după caz, moştenitorilor acestora, precum şi în cazurile prevăzute la art.
22 din aceeaşi lege.
(2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, secretarul general al instituţiei
prefectului, ca secretar, şi de directorul general al oficiului de cadastru şi publicitate
imobiliară. Părţile detaşabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor
comunale, orăşeneşti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le
vor înmâna sub semnătură titularilor, iar partea nedetaşabilă (cotorul) a titlului de
proprietate se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului judeţean de cadastru şi
publicitate imobiliară.
(3) În acest sens comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele şi
prenumele titularului, numărul titlului de proprietate şi semnătura primitorului.
(4) Formularele de titluri de proprietate existente se vor adapta în mod corespunzător.
(5) Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie în
baza prevederilor legilor fondului funciar se vor completa şi se vor elibera după
pronunţarea hotărârii judecătoreşti irevocabile.
(6) Procedura privind delimitarea, întocmirea planului parcelar, punerea în posesie şi
emiterea titlului de proprietate pentru terenurile forestiere solicitate în baza prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se face conform dispoziţiilor cap. VIII.
(7) În cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub
condiţia publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a a declaraţiei de
pierdere sau distrugere, şi purtării menţiunii "duplicat", după încunoştinţarea scrisă a
comisiei judeţene.
(8) Titlurile de proprietate se vor emite şi în favoarea proprietarilor care nu s-au înscris
în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile
prin acte translative de proprietate, conform art. 27 alin. (21) din Legea 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Celelalte dispoziţii din prezentul
regulament se vor aplica în mod corespunzător.
Art. 37. - În situaţia în care mai rămân terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe
planul cadastral şi, dacă nu vor fi solicitate de către alte comisii locale în baza art. 10 din
Regulament, le va preda consiliului local în administrare, urmând să fie folosite în
conformitate cu prevederile legii. Înscrierea acestor suprafeţe se va face potrivit anexei
nr. 17. De asemenea, va delimita şi va marca pe plan şi în teritoriu terenurile societăţilor
comerciale, ale asociaţiilor de tip privat, izlazurile comunale şi terenurile cu vegetaţie
forestieră atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora în condiţiile
prevăzute de lege. Totodată va delimita şi va marca pe plan şi în teritoriu suprafaţa ce se
va atribui în folosinţă, care se predă consiliului local.
Art. 38. - După punerea în posesie a tuturor proprietarilor oficiul judeţean de cadastru şi
publicitate imobiliară va redacta un plan de situaţie cu noua parcelare a teritoriului şi cu
numerotarea topografică corespunzătoare, în două exemplare, dintre care un exemplar
rămâne la acesta, iar unul se predă cu proces-verbal consiliului local al comunei, oraşului
sau municipiului.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii generale pentru aplicarea Legii nr. 1/2000, cu modificările
şi completările ulterioare

Art. 39. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente,
dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.
(2) În acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea
dreptului de proprietate în termen legal, schiţa amplasamentului cu terenul deţinut sau
orice alte informaţii din care să rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat.
(3) Pentru terenurile agricole comisiile locale împreună cu oficiile judeţene de cadastru
şi publicitate imobiliară, pe baza analizei documentaţiilor prezentate la alin. (2), stabilesc
dacă vechiul amplasament nu a fost atribuit legal altor persoane şi poate fi retrocedat,
delimitându-se pe planul de situaţie terenurile solicitate conform prevederilor Legii nr.
1/2000, cu modificările ulterioare.
(4) Pentru terenurile forestiere comisiile locale vor stabili dacă vechiul amplasament,
identificat în conformitate cu documentaţiile prezentate la alin. (2), nu a fost atribuit legal
şi poate fi retrocedat. Ocoalele silvice sunt obligate să prezinte toate documentele
necesare reconstituirii dreptului de proprietate (hărţi amenajistice, extrase de pe
amenajament, etc.) în termen de 5 zile de la solicitarea comisiei locale.
Art. 40. - (1) Comisiile locale vor înregistra într-un registru separat acordurile dintre
proprietarii investiţiilor şi foştii proprietari deposedaţi sau moştenitorii acestora, încheiate
în baza art. 4, alin. (11)-(19) din Legea 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia prevăzută la art. 4, alin. (17) din Legea 1/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, investitorul care a plătit contravaloarea terenului foştilor
proprietari sau moştenitorilor acestora va prezenta comisiei de fond funciar dovada
efectuării plăţilor (chitanţe, ordine de virament bancar etc.). Comisia va verifica dacă au
fost îndeplinite toate obligaţiile prevăzute de acordul încheiat între părţi şi va emite
investitorului un act de confirmare. Investitorul îşi va putea intabula dreptul de
proprietate pe baza acordului cu fostul proprietar şi a confirmării primite de la comisia de
fond funciar.
Art. 41. - (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au solicitat prin cerere
reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenţa dintre suprafaţa primită de familie
şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată prin legi speciale ori în
orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat,
potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor înscrie în anexa nr.
22.
(2) Persoanelor fizice cărora li s-a validat dreptul de proprietate conform prevederilor
alin. (1), pentru care nu există suprafeţe de teren agricol, reconstituirea li se face în
conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările
ulterioare, iar în situaţia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate
integral, se vor acorda despăgubiri şi se vor înscrie în anexa nr. 23, conform art. 3 alin.
(4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.
Art. 42. - (1) Persoanele cărora li se stabileşte dreptul de proprietate potrivit art. 4 din
Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 24.

(2) După analizarea şi verificarea cererilor şi a actelor doveditoare, conform
prevederilor art. 9 alin. (5) şi ale art. 11 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (1), (11) şi (12) din Legea
nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, comisia locală va completa anexa nr. 24 şi o va
înainta comisiei judeţene pentru validare.
(3) După validarea anexei nr. 24 foştilor proprietari li se reconstituie dreptul de
proprietate în localităţile în care există terenuri agricole, aflate la dispoziţia comisiilor
locale, iar în situaţia în care aceste suprafeţe sunt insuficiente, din domeniul privat al
statului din acelaşi judeţ sau din judeţele învecinate. În aceste situaţii se vor elibera titluri
de proprietate în condiţiile legii.
(4) În cazurile în care compensarea nu este posibilă se vor acorda despăgubiri foştilor
proprietari sau moştenitorilor acestora, în condiţiile legii, şi se vor înscrie în anexa nr. 23.
(5) Atât în cazul terenurilor agricole cât şi în cazul celor forestiere valoarea probantă a
actelor doveditoare este aceiaşi.
Art. 43. - (1) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuţi
la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se
întocmeşte anexa nr. 24a).
(2) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuţi la art. 4
alin. (11) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte
anexa nr. 24b).
(3) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuţi la art. 4
alin. (12) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte
anexa nr. 24c).
(4) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuţi la art. 4
alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, când
despăgubirile sunt plătite de investitor, se întocmeşte anexa nr. 24d). Când despăgubirile
sunt plătite de stat se întocmeşte anexa nr. 23.
Art. 44. - În anexa nr. 25 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din
Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cărora li s-a
reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeţei de teren agricol de până la 10 ha de
familie şi li s-a aplicat cota de reducere, care au solicitat prin cerere acest drept, potrivit
art. 5 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 45. - (1) În situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de doi solicitanţi,
dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada
anilor 1945-1990, iar cel de-al doilea este persoana care a fost împroprietărită cu teren
preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat în orice mod de cooperativă sau de
stat, se vor restitui în natură ambilor solicitanţi, în limita resurselor de teren existente.
Aceste persoane se înscriu în anexa nr. 26.
(2) În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natură teren primului
proprietar, iar cel de-al doilea va fi despăgubit în condiţiile legii şi vor fi înscrişi în anexa
nr. 23.
(3) În cazul lipsei resurselor se acordă despăgubiri, potrivit legii, ambilor proprietari şi
vor fi înscrişi în anexa nr. 23.
Art. 46. - Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate
conform Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se va emite un titlu de proprietate

suplimentar, dacă persoanele în cauză au deja un titlu în condiţiile Legii nr. 18/1991; în
caz contrar se va emite un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafaţă.

CAPITOLUL VII
Retrocedarea terenurilor agricole

Art. 47. - (1) În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului, cu modificările şi completările ulterioare şi conform art. 9 şi 10 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 626/2001, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile care fac obiectul
retrocedării drepturilor proprietarilor, conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se
vor preda pe bază de protocol comisiilor locale, în vederea eliberării titlurilor de
proprietate şi punerii în posesie a celor îndreptăţiţi, în cel mult 30 zile de la comunicarea
hotărârii însoţită de documentaţia care a stat la baza acesteia.
(2) Comisia judeţeană comunică hotărârea şi documentaţia necesară, în termen de 10
zile de la validarea propunerii, comisiei locale de fond funciar.
Art. 48. - (1) În anexa nr. 27 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de
acţionar la societăţile comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art.
36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, şi cărora li se restituie în natură suprafeţe
agricole, pe baza documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor
societăţi, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.
(2) În situaţia în care li s-a stabilit calitatea de acţionar la alte societăţi comerciale, foste
I.A.S., decât acolo unde a fost situat terenul, punerea în posesie se face, în funcţie de
opţiune, pe vechiul amplasament, dacă este liber, iar în situaţia în care nu este liber, cu
acordul persoanelor fizice îndreptăţite, se stabileşte un nou amplasament.
Art. 49. - (1) În anexa nr. 28 se înscriu terenurile agricole proprietate de stat care, pe
baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universităţilor şi
instituţiilor de învăţământ superior cu profil agricol, care trec în proprietatea acestora, la
cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 cu modificările ulterioare.
(2) Comasările realizate de Agenţia Domeniilor Statului conform prevederilor art. 9
alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se fac fără a se
ţine seama de organizarea administrativ teritorială, şi sunt validate de Comisiile Judeţene
pe raza cărora se află terenurile.
Art. 50. - În anexa nr. 29 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de
proprietate la institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, precum şi la regiile
autonome cu profil agricol sau la societăţile naţionale cu profil agricol şi cărora li se
restituie suprafeţele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000, cu modificările
şi completările ulterioare.

Art. 51. - Pentru delimitarea terenurilor solicitate pe vechile amplasamente se va
proceda conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările
ulterioare, şi a procedurilor prevăzute de aceasta.
Art. 52. - Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comisiei judeţene, va întocmi şi va
înainta lunar, până la data de 5 a fiecărei luni calendaristice, Ministerului Administraţiei
şi Internelor, precum şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, situaţiile
centralizatoare pe comune şi pe total judeţ, prevăzute în anexele nr. 22-49, va comunica
stadiul acestora, precum şi al realizării aplicării prevederilor Legii nr. 18/1991,
republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare,
inclusiv punerea în posesie şi emiterea titlurilor de proprietate, propunerile de măsuri şi,
după caz, de stabilire a răspunderii pentru primarii care împiedică în orice mod
reconstituirea dreptului de proprietate în termenele şi în condiţiile stabilite de lege.
Art. 53. - În anexa nr. 30 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 37-39 din Legea
nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul de
proprietate pentru terenurile agricole şi pentru diferenţa dintre suprafaţa primită şi cea
avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 15
alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.
Art. 54. - În anexa nr. 23 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (4) din
Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu există
suprafeţe de teren agricol pentru restituirea integrală a proprietăţii, solicitate prin cerere,
cărora li se vor acorda despăgubiri.
Art. 55. - În anexa nr. 31 se înscriu persoanele juridice îndreptăţite să li se acorde
despăgubiri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul în care restituirea în
natură nu este posibil de realizat, conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările
ulterioare.
Art. 56. - În anexa nr. 32 se înscriu structurile reprezentative ale unităţilor de cult, care
dobândesc prin reconstituire suprafeţe de teren agricol pe care le-au avut, potrivit art. 23
alin. (12) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 57. - În anexa nr. 33 se înscriu structurile reprezentative ale unităţilor de cult cărora
li se constituie dreptul de proprietate conform alin. (11) al art. 23 din Legea nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 58. - În anexa nr. 34 se înscriu unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil
agricol sau silvic, şcolile generale din mediul rural şi instituţiile publice de ocrotire a
copiilor, cărora li se restituie suprafeţele de teren pe care le-au avut în proprietate, în
limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.
Art. 59. - În anexa nr. 35 se înscriu unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil
agricol sau silvic şi şcolile generale din mediul rural, cărora li se atribuie în folosinţă
suprafeţe de teren agricol până la 50 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin.
(4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 60. - În anexa nr. 36 se înscriu suprafeţele proprietate de stat prevăzute la art. 221
din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII
Retrocedarea terenurilor forestiere

Art. 61. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se
face, pe vechile amplasamente, din suprafeţele de teren cu destinaţie forestieră cuprinse
în amenajamentele silvice şi din terenurile cu destinaţie agricolă acoperite cu vegetaţie
forestieră: păşuni împădurite, tufărişuri, zăvoaie şi altele asemenea. Reconstituirea se va
face având în vedere structura de proprietate existentă la momentul deposedării abuzive a
acestor terenuri de către regimul comunist.
(2) Terenurile forestiere nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate.
(3) Persoanele fizice, cetăţeni români, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau
domiciliul în ţară sau în străinătate, se înscriu în anexa nr. 37, împreună cu datele
referitoare la suprafaţă şi amplasament, stabilite de comisie, potrivit art. 24 din Legea nr.
1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 62. - Persoanele fizice care solicită reconstituirea dreptului de proprietate pe
vechile amplasamente, pentru suprafeţe de teren care fac obiectul art. 291 din Legea nr.
1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 38.
Art. 63. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru formele asociative de
proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de
moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare,
păduri grănicereşti, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunităţi şi
forme asociative cu diferite denumiri se face, pe vechile amplasamente, restituindu-se în
întregime suprafaţa avută în proprietate, potrivit tabelului nominal cuprins în anexa nr.
39.
(2) În cazul formelor asociative existente, cererea de reconstituire se formulează de
către reprezentantul legal al formei asociative.
(3) În cazul formelor asociative care se înfiinţează după intrarea în vigoare a
prezentului regulament cererea de reconstituire se formulează de către comisia ad-hoc al
formei asociative.
Art. 64. - (1) Centrele eparhiale, protoieriile, parohiile, filiile, schiturile, mănăstirile,
înfiinţate până la data intrării în vigoare a legii, care solicită reconstituirea dreptului de
proprietate în condiţiile art. 29 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, se înscriu în anexa nr. 40.
(2) Diferenţa de suprafaţa neatribuită din fondul cultelor religioase, după
împroprietărirea unităţilor de cult, conform art. 29 alin. (2) din Legea nr. 1/2000,
nemodificată, se reconstituie în forma de proprietate şi structura de administrare existente
la momentul preluării pădurilor de către stat.
(3) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenţa prevăzută la alin. (2) se face
de către comisia judeţeană competentă. Fondurile vor fi administrate pe baza statutelor şi
regulamentelor din perioada 1921-1945, actualizate cu legislaţia în vigoare, potrivit art.
29 alin. (32) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 65. - Comunele, oraşele şi municipiile care au deţinut în proprietate terenuri
forestiere şi care solicită reconstituirea dreptului de proprietate se înscriu în anexa nr. 41,
împreună cu datele stabilite de comisia judeţeană, referitoare la suprafaţă şi amplasament.
Pădurile date în folosinţă comunelor în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri nr.
2.315/1954 nu fac obiectul restituirii către acestea.

Art. 66. - (1) Construcţiile prevăzute la art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, trec în proprietatea persoanelor cărora li s-a
reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care se află imobilele, se înscriu
într-un registru special, consemnate în procesul-verbal de punere în posesie care devine
anexă la titlul de proprietate.
(2) Construcţiile de pe terenurile forestiere vor fi inventariate de către Regia Naţională
a Pădurilor - Romsilva, prin unităţile sale, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare
a prezentului regulament. Listele cu bunurile inventariate vor fi depuse la comisiile locale
de fond funciar în termen de 10 zile de la inventariere.
(3) După identificarea amplasamentelor solicitate de proprietari şi verificarea listelor
prevăzute la alin. (3) comisiile locale transmit documentaţia comisiei judeţene, pentru
validare, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii.
(4) În cazul prevăzut la art. 6 lit. 1) din prezentul regulament, listele vor fi comunicate
direct comisiei judeţene.
(5) Punerea în posesie a terenurilor şi a construcţiilor se va face în termen de 30 zile de
la validare.
Art. 67. - (1) Construcţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 se restituie
proprietarilor sau moştenitorilor acestora în starea în care au fost preluate. Investiţiile
făcute de deţinătorul actual se suportă de către proprietar, în măsura în care nu au fost
amortizate.
(2) Proprietarul terenului poate opta pentru plata investiţiilor sau poate solicita alt
amplasament.
Art. 68. - (1) Sediile ocoalelor silvice şi terenurile pe care acestea se află trec în
proprietatea privată a persoanelor care au redobândit terenuri în proprietate dacă
suprafaţa care se retrocedează este mai mare decât jumătate din suprafaţa administrată de
respectivul ocol silvic anterior retrocedării în proprietate individuală sau în asociere cu
alte persoane fizice sau juridice şi dacă păstrează destinaţia acestora.
(2) Schimbarea destinaţiei sediului în cazul în care situaţia avută în vedere la
retrocedare nu s-a schimbat - existenţa terenului forestier, deservirea majorităţii acestui
teren, alte asemenea situaţii - obligă pe proprietarul terenului la plata preţului actualizat al
construcţiei către fostul deţinător care a făcut investiţia.
Art. 69. - (1) Persoanele fizice şi juridice înscrise în anexele nr. 37, 40, 41 şi nr. 38,
cărora li s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate şi care nu pot fi puse în posesie
pe amplasamente situate în competenţa teritorială a comisiei locale, se vor înscrie de către
comisia judeţeană în anexa nr. 42.
(2) Stabilirea noului amplasament se face de către comisia judeţeană în apropierea
vechiului amplasament, acceptat de fostul proprietar sau de moştenitorii acestuia, în
condiţiile prevăzute la art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3) Persoanele fizice şi juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru
terenuri forestiere pe care nu se poate face punerea în posesie pe vechiul amplasament se
înscriu împreună cu datele corespunzătoare în anexa nr. 43.
Art. 70. - Anexele nr. 37, 40, 41 şi nr. 38 se semnează de către preşedintele comisiei
locale, secretarul acesteia şi de şeful ocolului silvic.
Art. 71. - (1) Punerea în posesie se va face cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea
nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Deţinătorul actual al terenului forestier care face obiectul retrocedării pune la
dispoziţie comisiilor locale sau judeţene, după caz, terenurile validate, în vederea punerii
în posesie a persoanelor îndreptăţite, în termen de cel mult 30 de zile de la validarea
cererilor de către comisia judeţeană.
Art. 72. - Punerea în posesie a proprietarilor - persoane fizice şi juridice - în cadrul
zonelor teritoriale delimitate se va face de comisia locală sau de comisia judeţeană, după
caz, conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice şi a măsurătorilor
topografice. Comisia va comunica reprezentanţilor deţinătorilor actuali ai terenurilor care
se restituie data punerii în posesie care nu poate fi mai târziu de 30 de zile de la data
validării.
Art. 73. - (1) Comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale încunoştinţează în scris, cu
confirmare de primire, persoanele cărora li s-a validat propunerea de reconstituire a
dreptului de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie, în termen de
15 zile de la comunicarea validării de către comisia judeţeană. Totodată, amplasamentul
şi data punerii în posesie se afişează şi la sediul primăriei.
(2) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate să se prezinte la data
stabilită pentru punerea în posesie pot împuternici, prin procură specială şi autentică, cu
menţiunea "Pentru punerea în posesie", alte persoane care vor semna procesul-verbal de
punere în posesie.
(3) Cu ocazia punerii în posesie a proprietarilor persoane fizice aceştia semnează
procesul-verbal de punere în posesie, prevăzut în anexa nr. 44 primind, la cerere, spre
informare, o copie de pe descrierea parcelară aferentă din amenajamentul silvic în
vigoare sau, după caz, pentru suprafeţele situate în terenurile cu destinaţie agricolă, din
amenajamentele silvopastorale.
(4) Dacă cel îndreptăţit nu se prezintă personal sau prin împuternicit în vederea
preluării efective a terenului forestier, acesta rămâne temporar în administrarea Regiei
Naţionale a Pădurilor - Romsilva.
Art. 74. - Punerea în posesie a persoanelor juridice se face în prezenţa reprezentantului
inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânătoare. La punerea în posesie participă în
mod obligatoriu personalul silvic gestionar şi împuterniciţii persoanelor juridice
deţinătoare, precum şi ai celor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, care vor
semna procesul-verbal de punere în posesie. La cerere, persoana fizică sau împuternicitul
persoanei juridice care a fost pusă în posesie va primi gratuit o copie de pe descrierea
parcelară aferentă prevăzută în amenajamentele silvice sau silvopastorale, după caz.
Art. 75. - (1) După operaţiunile de validare şi punere în posesie, pe baza
documentaţiilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, comisia
judeţeană emite titluri de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 45.
Documentaţiile pentru emiterea titlului de proprietate se întocmesc în două exemplare,
dintre care unul se reţine la comisia judeţeană, iar celălalt se transmite inspectoratului
teritorial de regim silvic şi cinegetic pentru arhivare. Formularele de titluri de proprietate
se tipăresc prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Autorităţii Naţionale
pentru Restituirea Proprietăţilor, pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim
special, în carnete a câte 100 de file. Formularele de titlu de proprietate existente se
predau comisiei judeţene pe bază de protocol şi proces-verbal de predare-primire.
(2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, de secretarul general al instituţiei
prefectului şi de directorul general al oficiului judeţean de cadastru şi publicitate

imobiliară. Părţile detaşabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor
comunale, orăşeneşti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le
vor înmâna sub semnătură persoanelor fizice îndreptăţite sau reprezentanţilor
împuterniciţi ai persoanelor juridice. În acest sens comisiile deschid un registru care să
cuprindă numele şi prenumele titularului titlului de proprietate şi semnătura primitorului.
(3) Partea nedetaşabilă a titlului de proprietate - cotorul - se reţine şi se depozitează la
arhiva oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară, care va transmite în termen
de 10 zile o copie de pe titlul de proprietate inspectorului teritorial de regim silvic şi
vânătoare.
(4) Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie
conform art. 53 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se va elibera după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii
judecătoreşti şi după punerea în posesie.

CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 76. - (1) În anexa nr. 46 se înscriu persoanele fizice şi persoanele juridice care au
formulat cereri în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi art. 33 din Legea nr. 1/2000 cu modificările
şi completările ulterioare.
(2) În anexa nr. 47 se înscriu foştii proprietari sau moştenitorii acestora, cărora li se
restituie terenurile potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3) Atribuirea în proprietate a terenurilor se face prin ordin al prefectului.
Art. 77. - În anexa nr. 48 se înscriu persoanele fizice cărora li se stabileşte dreptul de
proprietate potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 78. - În anexa nr. 49 se înscriu persoanele fizice cărora li se stabileşte dreptul de
proprietate potrivit art. 37 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.
Art. 79. - (1) În toate cazurile prevăzute de Legea nr. 1/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale şi cele judeţene
vor verifica existenţa cererilor şi actele doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea
nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pertinenţa,
verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestor acte.
(2) După analizarea şi verificarea cererilor şi a actelor doveditoare persoanele fizice şi
juridice îndreptăţite se înscriu de către comisiile locale în anexele nr. 22-49 în termen de
45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(3) Anexele prevăzute la alin. (2) se afişează în locuri vizibile la sediul primăriilor
localităţilor, pentru informarea celor interesaţi, în cadrul aceluiaşi termen.
(4) Cererile însoţite de actele doveditoare, împreună cu anexele prevăzute la alin. (2), se
înaintează de preşedintele comisiei locale la comisia judeţeană pentru verificarea şi
validarea acestora, în termen de cel mult 45 zile de la data înregistrării de către petent.

Art. 80. - (1) Persoanele nemulţumite vor proceda conform dispoziţiilor procedurale
prevăzute la art. 51-59 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Plângerea formulată potrivit art. 53-56 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, suspendă executarea.
Art. 81. - (1) Primarul, în calitate de preşedinte şi secretarul comisiei locale sunt
obligaţi sa comunice foştilor proprietari toate informaţiile privind persoanele care
au obţinut titluri de proprietate pe vechile amplasamente ale acestora.
(2) Neîndeplinirea în termen de 30 zile a obligaţiei prevăzute la alin. (1) constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 RON la 30.000 RON.
Art. 82. - (1) Arhivele Naţionale, prin filialele judeţene, Agenţia Naţională de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară, prin oficiile judeţene, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva,
prin direcţiile silvice şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Agenţia Domeniilor
Statului precum şi alte instituţii deţinătoare de documente privind drepturile de
proprietate ale foştilor proprietari sau preluarea de către stat a terenurilor funciare
proprietate privată sunt obligate să permită, la cerere, consultarea arhivei, să elibereze
persoanelor interesate copii de pe actele conţinând asemenea informaţii în termen de 30
zile.
(2) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) de către funcţionarii investiţi cu
aceste atribuţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 RON la
10.000 RON.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către prefect pentru
angajaţii din cadrul structurilor care funcţionează la nivelul judeţului şi de către
împuterniciţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea proprietăţii pentru angajaţii
instituţiilor care funcţionează la nivel naţional.
Art. 83. - (1) Unităţile agricole care au terenuri în administrare sunt obligate să cultive
terenurile agricole până la predarea efectivă a acestora persoanelor îndreptăţite.
(2) Predarea efectivă se face şi în cursul anului agricol dacă părţile convin asupra
recuperării cheltuielilor de producţie de pe terenurile în cauză.
(3) Pentru nelucrarea terenurilor agricole unităţile agricole vor fi sancţionate în
conformitate cu prevederile legii.
Art. 84. - Anexele nr. 1-49 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând membrii cooperatori care au adus teren - în extravilan şi
intravilan - în cooperativa agricolă de producţie şi persoanele cărora
li s-a preluat de cooperativă teren în orice mod
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa agricolă adusă sau
preluată în cooperativă,
din care:
Nr.
- ha ───────────────────────────────
Total

crt.

Numele şi
prenumele

Arabil
Vii
Livezi Pajişti
teren
Obs.
- ha - - ha - - ha - - ha neagricol
TOTAL,
────── ────── ────── ───────
- ha din care: Extravilan Intravilan
E I
E I
E I
E I
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5 6
7 8
9 10
11 12
13
14
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ:
În coloana 1 se trec toţi membrii cooperatori care au adus sau li s-a preluat teren în
cooperativă şi persoanele cărora li s-au preluat în orice mod terenuri de către aceasta.
În coloana 2 se înscrie suprafaţa totală de teren agricol adusă în cooperativa agricolă de
producţie, rezultată din: evidenţele cooperativei, cererile de înscriere, registrul agricol de
la data intrării în cooperativă, actele de proprietate şi cartea funciară sau, în lipsa
acestora, din orice alte probe prevăzute de lege, inclusiv din declaraţiile martorilor, iar în
coloanele 3 şi 4, suprafaţa din extravilan şi cea din intravilan, care prin însumare trebuie
să corespundă cu suprafaţa înscrisă în coloana 2.
În coloanele 5-12 se înscriu suprafeţele pe categorii de folosinţă, suma lor fiind egală
cu suprafaţa înscrisă în coloana 3 (extravilan) şi coloana 4 (intravilan).
În coloana 13 se înscriu eventualele suprafeţe neagricole care erau situate în perimetrul
terenurilor agricole din extravilan, aduse în cooperativă (de exemplu: ravene, râpe,
tufărişuri, pâlcuri de arboret, drumuri şi altele asemenea).
E = extravilan.
I = intravilan.

ANEXA Nr. 2a)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând foştii membrii cooperatori, în viaţă, care au adus
pământ în cooperativa agricolă de producţie în suprafeţe mai mari de 0,5
ha de persoană îndreptăţită (soţ-soţie) şi care solicită în scris
stabilirea dreptului de proprietate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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16
17
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

0 = Nr. crt.;
1 = Nr. crt. din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament;

2 = Numele şi prenumele;
3 = Suprafaţa agricolă cu care s-a înscris în cooperativa agricolă de producţie (ha);
4 = Suprafaţa agricolă solicitată în proprietate (ha);
5 = Total;
6-7 = Suprafaţa agricolă stabilită în proprietate conform legii (ha), din care:
6 - E;
7 - I;
8-9 = Arabil (ha), din care:
8 - E;
9 - I;
10-11 = Vii (ha), din care:
10 - E;
11 - I;
12-13 = Livezi (ha), din care:
12 - E;
13 - I;
14-15 = Pajişti (ha), din care:
14 - E;
15 - I;
16 = Total teren neagricol (ha);
17 = Diferenţa (ha).
NOTĂ:
În coloana 1 se trece numărul curent pe care îl are solicitantul în tabelul cuprins în
anexa nr. 1 la regulament.
În coloana 2 se trec numele şi prenumele celor care solicită în scris, în termenul
prevăzut de lege, stabilirea dreptului de proprietate.
În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă conform tabelului cuprins în anexa nr. 1 la
regulament.
În coloana 4 se trece suprafaţa agricolă solicitată.
În coloana 5 se trece suprafaţa agricolă totală stabilită în proprietate, conform legii, de
persoana îndreptăţită (nu mai mică de 0,5 ha sau mai mare de 10 ha în echivalent arabil
de familie), în coloana 6, suprafaţa din extravilan, iar în coloana 7, suprafaţa din
intravilan.
În coloanele 8-15 se înscriu suprafeţele, pe categorii de folosinţă, din extravilan şi
intravilan, suma lor fiind egală cu suprafaţa înscrisă în coloanele 5, 6 şi 7.
În coloana 16 se trece suprafaţa totală de teren neagricol (E = extravilan; I =
intravilan).
În coloana 17 se trece diferenţa rezultată din scăderea coloanei 5 din coloana 3.

ANEXA Nr. 2b)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând membrii cooperatori, în viaţă, care au adus în
cooperativa agricolă de producţie sub 0,5 ha de teren de persoană
îndreptăţită (soţ-soţie), şi cooperatorii care nu au adus pământ în
cooperativă şi care solicită în scris stabilirea de terenuri în
proprietate, potrivit Legii nr. 18/1991, republicată,
cu modificările ulterioare
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Nr. crt., din anexa nr. 1
B - Numele şi prenumele
C - Suprafaţa agricolă cu care s-a înscris în cooperativă - ha ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa agricolă
stabilită în
din care:
Nr.
proprietate
───────────────────────────────
Total
crt.
A
B
C
conform legii,
Arabil
Vii
Livezi Pajişti
teren
Diferenţa
- ha - ha - - ha - - ha - - ha neagricol
- ha TOTAL,
────── ────── ────── ───────
- ha din care: E I
E I
E I
E I
E I
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15
16
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ:
În coloana 1 se trece numărul curent din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament,
pe care îl are solicitantul care a adus pământ sub 0,5 ha de persoană îndreptăţită (soţsoţie) în cooperativa agricolă de producţie.
În coloana 2 se trec numele şi prenumele celor care au adus pământ sub 0,5 ha de
persoană îndreptăţită (soţ-soţie) şi în continuare celor care nu au adus pământ în
cooperativă.
În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă adusă în cooperativă, conform tabelului cuprins
la anexa nr. 1 la regulament.
În coloana 4 se trece suprafaţa agricolă totală stabilită în proprietate, conform legii, nu
mai mică de 0,5 ha teren în echivalent arabil de persoană îndreptăţită (soţ-soţie).
În coloana 5 se trece suprafaţa atribuită în extravilan, iar în coloana 6, suprafaţa din
intravilan (E = extravilan; I = intravilan).
În coloanele 7-14 se înscriu suprafeţele, pe categorii de folosinţă, din extravilan şi din
intravilan, suma lor fiind egală cu suprafaţa înscrisă în coloanele 4, 5 şi 6.
În coloana 16 se trece diferenţa rezultată din scăderea coloanei 3 din coloana 4.

ANEXA Nr. 3
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând moştenitorii cooperatorilor decedaţi, care solicită
în scris stabilirea dreptului de proprietate

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.
a)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ:
În coloana 1 se va trece numărul curent corespunzător persoanei decedate, din tabelul
cuprins anexa nr. 1 la regulament.
În coloana 2 se trec numele şi prenumele cooperatorului decedat care la înscriere în
cooperativa agricolă de producţie a adus teren în cooperativă. Datele se iau din tabelul
cuprins în anexa nr. 1 la regulament.
În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.
În coloana 4 se trec numele şi prenumele moştenitorilor care, în termenul prevăzut de
lege, au cerut să li se stabilească dreptul de proprietate. Când sunt mai mulţi moştenitori,
aceştia se înscriu într-o singură rubrică [a), b), c)].
În coloana 5 se trece suprafaţa solicitată de moştenitori.
În coloana 6 se trece suprafaţa agricolă totală stabilită în proprietate, în condiţiile
prevăzute de lege.
În coloana 7 se trece suprafaţa stabilită în extravilan.
În coloana 8 se trece suprafaţa stabilită în intravilan (E = extravilan; I = intravilan).
În coloanele 9-16 se trec suprafeţele pe categorii de folosinţă din extravilan şi
intravilan.
În coloana 17 se trece suprafaţa totală de teren neagricol.
În coloana 18 se trece diferenţa rezultată din scăderea coloanei 6 din coloana 3.

ANEXA Nr. 4
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele decorate cu titlurile de "Cavaler al Ordinului
Mihai Viteazul" şi "Mihai Viteazul cu Spade", precum şi, după caz,
moştenitorii lor care nu au în proprietate alte terenuri, cu excepţia
celor care au avut teren, dar l-au înstrăinat, cărora li se stabileşte,
la cerere, dreptul de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991,
republicată, cu modificările ulterioare
Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Decoraţia acordată şi numărul brevetului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa
Suprafaţa
agricolă
din care:
Nr.
Numele şi
agricolă
stabilită
───────────────────────────────
Total
crt. prenumele
A
solicitată de comisie
Arabil
Vii
Livezi Pajişti
teren
- ha În
- ha - - ha - - ha - - ha neagricol
extravilan,
- ha - ha ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA Nr. 5
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele care şi-au pierdut total sau parţial
capacitatea de muncă şi moştenitorii celor decedaţi ca urmare a
Revoluţiei din decembrie 1989, care au solicitat în scris să li se
atribuie în proprietate 10.000 mp teren în echivalent arabil
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa agricolă
din care:
Nr.
Numele şi Domiciliul ce se atribuie în
───────────────────────────────
crt. prenumele
proprietate,
Arabil
Vii
Livezi Pajişti
conform legii,
- ha - - ha - - ha - - ha - ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ:

În coloana 1 se trec numele şi prenumele persoanelor invalide şi ale moştenitorilor
celor decedaţi ca urmare a Revoluţiei din decembrie 1989, care au cerut să li se atribuie
teren în proprietate în extravilan.
În coloana 2 se va înscrie domiciliul.
În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă atribuită în proprietate, respectiv până la
10.000 mp.
În coloanele 4-7 se trec suprafeţele pe categorii de folosinţă, suma lor fiind egală cu
suprafaţa din coloana 3.

ANEXA Nr. 6
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând proprietarii particulari, persoane fizice, cu domiciliul
în România care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producţie
sau, după caz, moştenitorii acestora şi ale căror terenuri sunt comasate
sau preluate fără titlu în perimetrul acestor cooperative şi
nu au fost compensaţi cu alte terenuri, şi care solicită
în scris restituirea acestora
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa
Suprafaţa
din care:
Nr.
Numele şi
agricolă
agricolă care
────────────────────────────────
crt. prenumele
comasată
se restituie în Arabil
Vii
Livezi
Pajişti
- ha proprietate,
- ha - - ha - - ha - ha - ha ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ:
În coloana 1 se înscriu numele şi prenumele proprietarilor particulari sau, după caz, ale
moştenitorilor acestora, ale căror terenuri din extravilan au fost comasate fără a li se da
teren în schimb şi care au solicitat, în termenul prevăzut de lege, restituirea terenurilor
respective.
În coloana 2 se trece suprafaţa agricolă care a fost comasată.
În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă totală care se restituie în proprietate.
În coloanele 4-7 se trec suprafeţele pe categorii de folosinţă.

ANEXA Nr. 7
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele prevăzute la art. 17 din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
care solicită în scris atribuirea de terenuri în proprietate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa agricolă
din care:
Alte
Nr.
Numele şi ce se atribuie în
───────────────────────────────
terenuri
crt. prenumele
proprietate,
Arabil
Vii
Livezi Pajişti neagricole
- ha - ha - - ha - - ha - - ha - ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ:
În coloana 1 se trec la început numele şi prenumele cetăţenilor români aparţinând
minorităţii germane şi, în continuare, ale celorlalte persoane prevăzute la art. 17 din lege.
În coloana 2 se înscrie suprafaţa ce se atribuie în proprietate.
În coloanele 3-6 se înscriu suprafeţele pe categorii de folosinţă agricolă.
În coloana 7 se înscriu terenurile neagricole.

ANEXA Nr. 8a)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele care au calitatea de cooperator, dar care
au lucrat în orice mod ca angajaţi în cooperativă sau în asociaţii
intercooperatiste în ultimii 3 ani, şi solicită în scris să primească
în proprietate teren, în conformitate cu prevederile Legii nr.
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa agricolă
din care:
Nr.
Numele şi
ce se atribuie în
─────────────────────────────────────
crt.
prenumele
proprietate,
Arabil
Vii
Livezi
Pajişti
- ha - ha - ha - ha - ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ:
În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol în proprietate,
corespunzător prevederilor legii.
În coloana 2 se trece suprafaţa agricolă ce se atribuie în proprietate (în extravilan).
În coloanele 3-6 se trec suprafeţele pe categorii de folosinţă.

ANEXA Nr. 8b)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele care au fost deportate şi care nu
beneficiază de dispoziţiile art. 14-16 din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
care solicită în scris atribuirea de terenuri agricole în proprietate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa agricolă
din care:
Nr.
Numele şi ce se atribuie în
─────────────────────────────── Observaţii
crt. prenumele
proprietate,
Arabil
Vii
Livezi Pajişti
- ha - ha - - ha - - ha - - ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ:
În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol conform prevederilor
legii.
În coloana 2 se trece suprafaţa agricolă ce se atribuie în proprietate (în extravilan).
În coloanele 3-6 se trec suprafeţele pe categorii de folosinţă.

ANEXA Nr. 9
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând personalul de specialitate care şi-a desfăşurat activitatea
în unităţile agricole cooperatiste desfiinţate sau reorganizate în
societăţi comerciale, căruia i se atribuie cu prioritate, la cerere,
teren agricol în proprietate, conform art. 19 alin. (1), art. 21
şi art. 118 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare

Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Specialitatea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa
Suprafaţa
din care:
Unitatea
agricolă
agricolă
───────────────────────────────
Nr.
Numele şi
A
în care
solicitată
stabilită
Arabil
Vii
Livezi Pajişti
crt.
prenumele
a activat
- ha de
- ha - - ha - - ha - - ha comisie,
- ha ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA Nr. 10a)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând familiile cu pământ puţin din localităţile cu excedent
de terenuri agricole, care solicită în scris să li se atribuie în
proprietate terenuri în completare până la 10 ha
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
8
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

0 = Nr. crt.;
1 = Numele şi prenumele;
2 = Suprafaţa agricolă atribuită conform tabelelor prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 3, 4
şi 8 la regulament (ha);
3 = Suprafaţa agricolă solicitată (ha);
4 = Suprafaţa agricolă totală atribuită (ha),
din care:
5 = Arabil (ha);
6 = Vii (ha);
7 = Livezi (ha);
8 = Pajişti (ha);
NOTĂ:
În coloana 1 se trec numele şi prenumele celui care a solicitat atribuirea de teren.

În coloana 2 se trece suprafaţa totală atribuită, prevăzută în una dintre anexele nr. 2a),
2b), 3, 4 şi 8 la regulament, în care a fost încadrat iniţial.
În coloana 3 se trece suprafaţa solicitată în plus.
În coloana 4 se trece suprafaţa agricolă totală atribuită (inclusiv cea din coloana 2).
În coloanele 5-8 se trec suprafeţele atribuite pe categorii de folosinţă.

ANEXA Nr. 10b)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând familiile cu pământ din alte localităţi, care solicită în
scris atribuirea de terenuri în proprietate până la 10 ha, în echivalent
arabil, în zonele cu excedent de suprafaţă, în conformitate
cu prevederile legii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

0 = Nr. crt.;
1 = Numele şi prenumele;
2 = Domiciliul;
3 = Suprafaţa agricolă solicitată (ha);
4 = Suprafaţa agricolă atribuită în proprietate (ha), din care:
5 = Arabil (ha);
6 = Vii (ha);
7 = Livezi (ha);
8 = Pajişti (ha);
9 = Observaţii.
NOTĂ:
În coloana 1 se trec numele şi prenumele celui care solicită atribuirea de teren.
În coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului.
În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă solicitată.
În coloana 4 se trece suprafaţa atribuită în proprietate.
În coloanele 5-8 se înscriu suprafeţele atribuite pe categorii de folosinţă.

ANEXA Nr. 11
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând parohiile, schiturile şi mănăstirile din mediul rural care
solicită în scris terenuri agricole în proprietate, conform art. 22
din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Denumirea
Comuna
Suprafaţa
Suprafaţa
din care:
crt.
parohiei,
(satul)
agricolă
agricolă
───────────────────────────────
schitului sau unde îşi solicitată stabilită Arabil
Vii
Livezi Pajişti
mănăstirii
are
- ha de
- ha - - ha - - ha - - ha solicitante
sediul
comisie,
- ha ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
8
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA Nr. 12a)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asociaţiilor de tip privat
cu personalitate juridică, conform prevederilor art. 27 din
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Total terenuri neagricole - ha B - Total general - ha C - Observaţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Denumirea
Numele şi
Suprafaţa
din care:
crt.
asociaţiei
prenumele
agricolă
──────────────────────────────A
B
C
de tip
membrilor
total,
Arabil
Vii
Livezi Pajişti
privat cu
asociaţiei
- ha - ha - - ha - - ha - - ha personalitate
juridică*)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*) Se înscriu terenurile asociaţiilor de tip privat, cu excepţia terenurilor asociaţiilor de
tip privat cu profil zootehnic.

ANEXA Nr. 12b)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asociaţiilor de tip privat
cu profil zootehnic, cu personalitate juridică, conform prevederilor
art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Denumirea
Numele şi
Suprafaţa
din care:
Total
Total
crt.
asociaţiei
prenumele
agricolă
───────────────
terenuri
general Obs.
de tip
membrilor
total,
Arabil Pajişti neagricole - ha privat cu
asociaţiei
- ha - ha - - ha - ha personalitate
juridică
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
8
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA Nr. 12c)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând terenurile proprietate a societăţilor comerciale pe acţiuni
care se înfiinţează, conform prevederilor art. 30 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, prin reorganizarea asociaţiilor intercooperatiste
sau de stat şi cooperatiste
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Total terenuri neagricole - ha B - Total general - ha C - Observaţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Denumirea
Profilul
Numele şi Suprafaţa
din care:
crt. societăţii
de
prenumele agricolă
─────────────────────────────── A B
C

comerciale producţie
total,
Arabil
Vii
Livezi Pajişti
pe acţiuni
- ha - ha - - ha - - ha - - ha ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA Nr. 13
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând foştii proprietari şi moştenitorii acestora, cărora li se
atribuie, la cerere, în proprietate teren cu vegetaţie forestieră,
conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Numele şi
Suprafaţa
Suprafaţa
Unitatea amenajistică
Observaţii
crt. prenumele deţinută în stabilită de sau, după caz, tarlaua şi
proprietate
comisie
parcela care se atribuie
- ha - ha - ha ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ:
În coloana 4 se trece denumirea unităţii amenajistice sau, după caz, tarlaua şi parcela
din planul de situaţie amenajistic sau cadastral.
În coloana 5 se trece categoria de folosinţă existentă pe teren, înscrisă în evidenţa
cadastrului funciar.
Suprafaţa de teren cu vegetaţie forestieră împreună cu cea agricolă nu poate depăşi 10
ha de familie, în echivalent arabil.

ANEXA Nr. 14
la regulament

TABEL
cuprinzând reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor
legii, care vor fi date în administrarea consiliilor locale

Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Total, din care:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Suprafaţa
Suprafaţa
Suprafaţa ce se
Suprafaţa
crt.
existentă în
ce se preia
preia din
totală a
administrarea
din folosinţa
terenurile
izlazului
consiliului
cooperativelor
transmise
comunal
local
agricole
unităţilor de stat
reconstituit
- ha - ha - ha - ha A ─────────────── A ─────────────── A ──────────────────
Total
───────────────
Arabil Pajişti
Arabil Pajişti
Arabil
Pajişti
general, Arabil Pajişti
din
care:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ:
În comunele compuse din mai multe localităţi suprafaţa de izlaz va fi defalcată pe sate.

ANEXA Nr. 15
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând familiile cărora li se atribuie, la cerere, terenuri în
zona montană, conform art. 43 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Numele şi Suprafaţa agricolă
din care:
Alte
crt. prenumele ce se atribuie în
───────────────────────
terenuri
Observaţii
proprietate,
Arabil Pajişti Livezi neagricole
- ha - ha - - ha - ha - ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA Nr. 16
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele sau, după caz, moştenitorii acestora, ale căror
terenuri au fost preluate de unităţile agricole de stat şi pentru care
primesc acţiuni în condiţiile prevăzute la art. 37 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completărilor
ulterioare, şi cărora li se atribuie o suprafaţă de 5.000 mp de familie,
în echivalent arabil, în condiţiile art. 42 din aceeaşi lege
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Numele şi Suprafaţa Suprafaţa
Suprafaţa
Suprafaţa
Denumirea
Observaţii
crt. prenumele ce a fost
de
agricolă
agricolă,
unităţii
preluată
5.000 mp
stabilită
total
agricole de
- ha atribuită
pentru cei
- ha stat în
în
care
administrarea
echivalent
primesc
căreia se
arabil de
acţiuni
află terenul
familie
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5=3+4
6
7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ:
În coloana 1 se înscriu mai întâi proprietarii în viaţă şi apoi moştenitorii îndreptăţiţi.
În coloana 2 se înscrie suprafaţa ce a fost preluată.
În coloana 3 se înscrie suprafaţa atribuită.
În coloana 4 se înscrie suprafaţa agricolă pentru care se primesc acţiuni.
În coloana 5 se înscrie suprafaţa agricolă totală, care însă nu poate depăşi 10 ha, în
echivalent arabil, de familie sau pentru toţi moştenitorii autorului lor, chiar dacă terenul
se află în administrarea mai multor unităţi agricole de stat.

ANEXA Nr. 17
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele sau, după caz, moştenitorii acestora, ale căror
terenuri agricole au intrat în proprietatea statului şi se află în
administrarea consiliilor locale, care se restituie în condiţiile
prevederilor art. 41 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Numele şi
Suprafaţa totală
din care:
crt. prenumele agricolă stabilită ─────────────────────────────── Observaţii
să se restituie,
Arabil
Vii
Livezi Pajişti
- ha - ha - - ha - - ha - - ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ:
În coloana 1 se înscriu mai întâi proprietarii în viaţă şi apoi moştenitorii îndreptăţiţi.
În coloana 2 se înscrie suprafaţa agricolă totală stabilită, care nu poate depăşi 10 ha, în
echivalent arabil, de familie sau pentru toţi moştenitorii autorului lor.

ANEXA Nr. 18
la regulament

CRITERIILE
de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosinţă
în echivalent arabil
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Categoria de
Coeficientul de transformare în arabil a categoriilor
folosinţă
de folosinţă agricolă
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Arabil
1 ha/1 ha
Păşune
1 ha păşune este egal cu 1 ha arabil când păşunea poate fi transformată
în arabil din punct de vedere al calităţii solului şi al reliefului.
În cazul în care păşunea diferă de terenul arabil limitrof prin
calitatea solului, relief şi alţi factori care diminuează potenţialul
de producţie, echivalenţa în arabil va fi stabilită de comisie între 1
şi 0,4 ha arabil pentru 1 ha păşune.
Fâneţe
1 ha fâneţe este egal cu 1 ha arabil când fâneţele pot fi transformate
în arabil din punct de vedere al calităţii solului şi al reliefului.
În cazul în care fâneţele diferă de terenul arabil limitrof prin
calitatea solului şi alţi factori care diminuează potenţialul de
producţie, echivalenţa în arabil va fi stabilită de comisie între 1 şi
0,5 ha arabil pentru 1 ha fâneţe.
Vie hibridă
1 ha vie hibridă este egal cu 1 ha arabil.
Vie nobilă
1 ha vie nobilă poate fi echivalat de către comisie cu 1-4 ha arabil,
în funcţie de calitatea solului, relief, numărul de butuci/ha, vârsta
plantaţiei, podgoria consacrată şi potenţialul de producţie al
plantaţiei.
Livadă clasică
1 ha livadă clasică de pomi poate fi echivalat de comisie cu 1-2 ha
arabil, în funcţie de calitatea solului, relief, numărul de pomi/ha,
vârsta plantaţiei, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate şi

potenţialul de producţie al plantaţiei.
1 ha livadă intensivă şi superintensivă poate fi echivalat de comisie
cu 1-3,5 ha arabil, în funcţie de calitatea solului, sistemul de
amenajare, numărul de pomi/ha, vârsta plantaţiei, speciile de pomi,
bazinele pomicole consacrate, potenţialul de producţie.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Livadă intensivă
şi superintensivă

NOTĂ:
1 ha cu vegetaţie forestieră, primit la cererea celor îndreptăţiţi, în condiţiile prevăzute
la art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicată, se ia în calcul în raport de 1/1 cu terenul
arabil.
Suprafeţele de vii, livezi, păşuni şi fâneţe care au fost aduse sau preluate în cooperativă
şi au fost transformate în arabil se echivalează în arabil cota 1/1.

ANEXA Nr. 19
la regulament
Judeţul ............................
Comuna .............................

PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE Nr. ..........
Încheiat astăzi, ................... 200....., cu ocazia punerii în posesie a proprietarului
................................................. (moştenitorilor defunctului/defunctei) ..............................,
conform anexei nr. ....., suprafaţa ................... ha, anexei nr. ......, suprafaţa ............. ha.
A. Suprafaţa primită în extravilan
┌────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────────┬────────────────┐
│
│
│Nr. topografic│Suprafaţă│
Vecinătăţi
│
│
│Nr. │Categoria de ├──────┬───────┼────┬────┼────┬───┬───┬────┤
Observaţii
│
│crt.│ folosinţă │Tarla │Parcelă│ ha │ mp │Nord│Est│Sud│Vest│
│
│
│
│(solă)│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 1. │Arabil
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 2. │ Vii
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 3. │Livezi
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 4. │Păşuni
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤

├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 5. │Fâneţe
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 6. │Alte terenuri├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│
│neagricole
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│
│TOTAL:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴─────────────┴──────┴───────┴────┴────┴────┴───┴───┴────┴────────────────┘
B. Suprafaţa primită în intravilan
┌────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────────┬────────────────┐
│
│
│Nr. topografic│Suprafaţa│
Vecinătăţi
│
│
│Nr. │ Categoria ├──────┬───────┼────┬────┼────┬───┬───┬────┤
Observaţii
│
│crt.│de folosinţă │Tarla │Parcelă│ ha │ mp │Nord│Est│Sud│Vest│
│
│
│
│(solă)│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 1. │Arabil
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 2. │Vii
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 3. │Livezi
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 4. │Păşuni
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 5. │Fâneţe
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 6. │Curţi,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│construcţii │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 7. │Alte terenuri│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│neagricole
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│
│TOTAL:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴─────────────┴──────┴───────┴────┴────┴────┴───┴───┴────┴────────────────┘
TOTAL GENERAL (A+B): ........
din care:
Arabil ......................
Vii .........................
Livezi ......................
Păşuni ......................
Fâneţe ......................
Curţi, construcţii ..........
Alte terenuri neagricole ....

ha .......... mp,
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp

Primar,
..................

Secretar,
.................

Specialist în măsurători
topografice,
........................

Proprietar,
.................

ANEXA Nr. 20
la regulament

ROMÂNIA
COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI
DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR
Judeţul ............
Nr. ................

Codul | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TITLU DE PROPRIETATE
Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza
propunerii comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale şi a prevederilor Legii fondului
funciar nr. 18/1991,
DECLARĂM
Cetăţeanul/Cetăţeana ......................................................., (moştenitorii
defunctului/defunctei) .........................................., din satul .............................,
comuna/oraşul ........................, municipiul ................................, judeţul ..........................,
primeşte în proprietate o suprafaţă totală de ......... ha ....... mp, din care:
- prin reconstituirea dreptului de proprietate ...... ha ..... mp;
- prin constituirea dreptului de proprietate ...... ha ....... mp,
situată pe teritoriul comunei ............................., structurată şi amplasată conform celor
menţionate pe verso.
Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate drepturile şi obligaţiile ce decurg
din lege.
Prefect,
judeţean
........
cadastru,

Secretar,

Direcţia generală

.........

pentru agricultură
şi industrie alimentară

Oficiul
de
geodezie şi

cartografie
Director general,
Director,
.....................
....................
Data .................

(verso)
SUPRAFAŢA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE

A. Suprafaţa primită în extravilan
┌────┬───────────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────────┬──────────┐
│
│
│Nr. topografic│Suprafaţă│
Vecinătăţi
│
│
│Nr. │
Categoria de
├──────┬───────┼────┬────┼────┬───┬───┬────┤Observaţii│
│crt.│
folosinţă
│Tarla │Parcelă│ ha │ mp │Nord│Est│Sud│Vest│
│
│
│
│(Solă)│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 1. │Arabil
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 2. │Vii
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 3. │Livezi
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 4. │Păşuni
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 5. │Fâneţe
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 6. │Păduri
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 7. │Alte terenuri
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│
│neagricole
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│
│TOTAL:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴───────────────────┴──────┴───────┴────┴────┴────┴───┴───┴────┴──────────┘
B. Suprafaţa primită în intravilan
┌────┬───────────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────────┬──────────┐
│
│
│Nr. topografic│Suprafaţă│
Vecinătăţi
│
│
│Nr. │
Categoria de
├──────┬───────┼────┬────┼────┬───┬───┬────┤Observaţii│
│crt.│
folosinţă
│Tarla │Parcelă│ ha │ mp │Nord│Est│Sud│Vest│
│
│
│
│(Solă)│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 1. │Arabil
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│
│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 2. │Vii
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 3. │Livezi
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 4. │Păşuni
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 5. │Fâneţe
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 6. │Curţi, construcţii │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 7. │Alte terenuri
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

│
│TOTAL:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────┴───────────────────┴──────┴───────┴────┴────┴────┴───┴───┴────┴──────────┘
TOTAL GENERAL (A+B): ........
din care:
Arabil ......................
Vii .........................
Livezi ......................
Păşuni ......................
Fâneţe ......................
Păduri ......................
Curţi, construcţii ..........
Alte terenuri ...............

ha .......... mp,
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp

ANEXA Nr. 21
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând suprafeţele de teren rămase neatribuite,
care se administrează de consiliul local
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Tarlaua şi
Suprafaţa
din care:
Alte
Observaţii
crt.
parcela
totală,
───────────────────────────────
terenuri
din planul
- ha Arabil
Vii
Livezi Pajişti neagricole
de situaţie
- ha - - ha - - ha - - ha - ha ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
8
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ:
În coloana 8 se evidenţiază folosinţa existentă a terenurilor neagricole înscrise în
coloana 7.

ANEXA Nr. 22
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de
proprietate în limita suprafeţei de teren de 10 ha de proprietar
deposedat, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului
de proprietate şi pentru diferenţa dintre această suprafaţă şi cea
pe care au adus-o în cooperativa agricolă de producţie sau care a

fost preluată în orice mod de aceasta, până la limita suprafeţei
de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr.
1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa de teren agricol adusă sau preluată
în cooperativa agricolă de producţie
- ha Nr.
Numele şi
──────────────────────────────────────────────
Observaţii
crt.
prenumele
din care:
TOTAL, ─────────────────────────────────────
reconstituit
diferenţa solicitată
10 ha
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
.......................

Secretar,
.......................

ANEXA Nr. 23
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice pentru care nu există suprafeţe de teren
suficient agricol pentru restituirea integrală a proprietăţii,
solicitate prin cerere, cărora li se vor acorda diferenţa de
teren/despăgubiri pentru diferenţa de teren neretrocedată, precum şi în
cazurile în care nu sunt terenuri agricole disponibile pentru a fi
reconstituite în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea
nr. 1/2000, cu modificările şi completările şi completări ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Numele şi
Suprafaţa neretrocedată
Diferenţă de teren/
Observaţii
crt.
prenumele
- ha Despăgubiri cuvenite
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
...............
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi
cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
.............................................

ANEXA Nr. 24
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice ale căror terenuri din extravilanul
localităţilor au trecut în proprietatea statului în mod abuziv şi se
găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroamelioraţii
sau de altă natură, care au solicitat sau vor solicita prin cereri
reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit art. 4 din Legea
nr. 1/2000, cu modificările şi completări ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Numele şi prenumele
Suprafaţa
Observaţii
crt.
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..............

Secretar,
................

ANEXA Nr. 24a)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice şi juridice ale căror terenuri din
extravilanul localităţilor au trecut în proprietatea statului în mod
abuziv şi se găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de
hidroamelioraţii, sau de altă natură, care au solicitat prin cereri
reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. 4, alin (1)
din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Numele şi prenumele/
Suprafaţa
Observaţii
crt.
Denumire
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..............

Secretar,
................

ANEXA Nr. 24b)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice sau juridice, inclusiv cooperativele
piscicole sau alte forme asociative prevăzute la art. 26 alin. (1), ale
căror terenuri au trecut în proprietatea statului în mod abuziv şi se
află amenajări piscicole, sere sau plantaţii de hamei, de duzi,
plantaţii viticole sau pomicole, care au solicitat prin cereri
reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. (4) alin. (1)1
din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completări ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Numele şi prenumele
Suprafaţa
Observaţii
crt.
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..............

Secretar,
................

ANEXA Nr. 24c)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice sau juridice, ale căror terenuri au trecut
în proprietatea statului în mod abuziv şi pe care s-au efectuat
investiţii, neamortizate până la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2000,
cu modificările şi completările ulterioare, care au solicitat prin
cereri reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. (4)
alin. (1)2 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi
completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Numele şi prenumele
Suprafaţa
Observaţii
crt.
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

0
1
2
3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..............

Secretar,
................

ANEXA Nr. 24d)
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice sau juridice, ale căror terenuri au trecut
în proprietatea statului în mod abuziv, de pe care investiţiile au fost
vândute cu respectarea legii, care au solicitat prin cereri
reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. (4) alin. (1)3
din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Numele şi prenumele
Suprafaţa
Observaţii
crt.
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..............

Secretar,
................

ANEXA Nr. 25
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate
potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în limita suprafeţei de teren
de până la 10 ha de familie, şi cărora li s-a aplicat cota de reducere,
care au solicitat prin cerere acest teren, conform prevederilor art. 9
alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările
şi completările ulterioare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa de teren agricol de până la
10 ha de familie deţinută în proprietate
- ha Nr.
Numele
───────────────────────────────────────── Observaţii
crt.
şi prenumele
din care:
TOTAL,
──────────────────────────────
reconstituit
diferenţa
cu reducere
solicitată
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..............

Secretar,
................

ANEXA Nr. 26
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând suprafeţele de teren revendicate de 2 solicitanţi, dintre
care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în
perioada anilor 1945-1990, iar cel de-al doilea este persoana care a
fost împroprietărită cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce
a fost preluat sub orice formă de cooperativă, care se vor restitui în
natură ambilor solicitanţi, în limita resurselor de teren existente,
conform prevederilor art. 6 alin. (21) din Legea nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Numele şi prenumele
Suprafaţa
Observaţii
crt.
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..............

Secretar,
................

ANEXA Nr. 27
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de
acţionar la societăţile comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau
piscicol, în temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
nemodificată, cărora li se restituie în natură suprafeţe agricole, pe
baza documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor
societăţi, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi
completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Numele şi prenumele
Suprafaţa
Observaţii
crt.
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..............

Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi
cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
.........................

ANEXA Nr. 28
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor
doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universităţilor
şi instituţiilor de învăţământ superior cu profil agricol, care trec în
proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea
nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Denumirea instituţiei
Suprafaţa
Observaţii
crt.
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..............

Secretar,
................
Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi
cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
.........................

ANEXA Nr. 29
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de
proprietate la institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie
agricolă, precum şi la regiile autonome cu profil agricol sau la
societăţile naţionale cu profil agricol, cărora li se restituie
suprafeţele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000,
cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Numele şi prenumele
Suprafaţa
Observaţii
crt.
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..............

Secretar,
................
Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi
cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
.........................

ANEXA Nr. 30
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice prevăzute la art. 37, 38 şi 39 din Legea
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare,
cărora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, pentru

terenurile agricole şi pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha şi
cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar
deposedat, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa de teren solicitată de la 10 ha la 50 ha,
din care pentru:
Nr.
Numele şi ────────────────────────────────────────────────────────────────── Observaţii
crt. prenumele persoane fizice persoane fizice persoane fizice persoane fizice
prevăzute la
cu drepturi la
cu drepturi la
care au
art. 37 şi 38
institutele şi
regiile
calitatea de
din Legea nr.
staţiunile de
autonome şi la
locator conform
18/1991,
cercetare şi
societăţile
art. 25 din
republicată,
producţie
naţionale cu
Legea
cărora li s-a
agricolă, în
profil agricol, nr. 16/1994, cu
stabilit
conformitate cu în conformitate modificările şi
calitatea de
Legea
cu Legea nr.
completările
acţionar
nr. 46/1992
46/1992
ulterioare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..................
Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Primar,
..................
Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi
cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
.................................

ANEXA Nr. 31
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele juridice îndreptăţite să li se acorde despăgubiri
pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul în care
restituirea în natură nu este posibil de realizat, conform prevederilor
Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Persoana
Suprafaţa
Despăgubiri
Observaţii
crt.
juridică
neretrocedată
cuvenite
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
............

Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru,
geodezie şi cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
............................

ANEXA Nr. 32
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând structurile reprezentative ale unităţilor de cult, care
dobândesc prin reconstituire suprafeţe de teren agricol pe care le-au
avut, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările
şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Denumirea unităţii de cult
Suprafaţa
Observaţii
crt.
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a)
Centre eparhiale
până la 100 ha
b)
Protoierii
până la 50 ha
c)
Mănăstiri şi schituri
până la 50 ha
d)
Parohii şi filii
până la 10 ha
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..................

Secretar,
..................
Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi
cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
............................

ANEXA Nr. 33
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând structurile reprezentative ale unităţilor de cult
nou-înfiinţate, cărora li se constituie dreptul de proprietate în
limitele art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, din terenurile disponibile ale consiliului
local, conform alin. (11) al art. 23 din aceeaşi lege
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Denumirea unităţii de cult
Suprafaţa
Observaţii
crt.
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
............

Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru,
geodezie şi cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
............................

ANEXA Nr. 34
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau
silvic, şcolile generale din mediul rural şi instituţiile publice de
ocrotire a copiilor, cărora li se restituie suprafeţele de teren pe care
le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3)
din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Suprafaţa avută
Suprafaţa restituită
crt.
Denumirea unităţii
în proprietate
în proprietate
Observaţii
- ha - ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
...........

Secretar,
..............

Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
............................

ANEXA Nr. 35
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau
silvic şi şcolile generale din mediul rural, cărora li se atribuie în
folosinţă suprafeţe de teren agricol până la 5 ha din rezerva
comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Denumirea Suprafaţa avută în Suprafaţa restituită Suprafaţa atribuită Observaţii
crt. unităţii
proprietate
în proprietate
în folosinţă
- ha - ha - ha ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..............

Secretar,
................

ANEXA Nr. 36
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând suprafeţele proprietăţilor de stat prevăzute la art. 221
din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Denumirea proprietăţii de stat şi
Suprafaţa
Observaţii
crt.
modul de provenienţă a terenurilor
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
...........

Secretar,
..............

Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
............................

ANEXA Nr. 37
la regulament

Localitatea ....................
Judeţul ........................

TABEL NOMINAL
cuprinzând foştii proprietari şi moştenitorii acestora, persoane
fizice, cărora li se reconstituie conform prevederilor legale, la
cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie
forestieră, conform art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi
completările ulterioare
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Suprafaţa de pădure reconstituită anterior - ha B - Total, din care:
C - în terenuri cu destinaţie forestieră
D - în terenuri cu destinaţie agricolă
E - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere
F - Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinaţie agricolă
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa
Suprafaţa
Diferenţa de
Numele şi
Numele şi
terenurilor
acceptată
suprafaţă ce
Informaţii
Nr.
prenumele
prenumele
forestiere avută de comisie
A
urmează să fie
asupra
crt.
autorului
persoanelor
în proprietate
- ha primită
amplasamentului
(persoana
solicitante
- ha - ha deposedată)
────────────────────────────
───────────────────────────────
B
C
B
C
B
C
D
E
F
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..........................

Secretar,
..........................

Şeful ocolului silvic,
..........................

ANEXA Nr. 38
la regulament
Judeţul ...........................
Comuna ............................

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice şi juridice care au solicitat
reconstituirea dreptului de proprietate pe amplasamente care şi-au
schimbat folosinţa iniţială a terenului, potrivit art. 29 din Legea
nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
Semnificaţia coloanei din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Parcelă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea
Amplasament
persoanei Folosinţa
propus în
juridice
iniţială
Suprafaţa
Folosinţa
teren cu
Nr.
sau
a
solicitată actuală a
folosinţă
Opţiuni
Observaţii
crt. numele şi terenului
- ha terenului
agricolă
despăgubiri
prenumele solicitat
persoanei
─────────
fizice
Tarla
A
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
8
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
................

Secretar,
.................

Şeful ocolului silvic,
.........................

ANEXA Nr. 39
la regulament

Localitatea .....................
Judeţul .........................

TABEL NOMINAL
cuprinzând foşti membri persoane juridice, precum şi persoane fizice
şi moştenitorii acestora din formele asociative (composesorate,
obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzăşeşti nedivizate, păduri
grănicereşti, păduri comunale provenite din păduri grănicereşti şi
alte forme asociative asimilate acestora), cărora li se reconstituie
conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra
terenurilor cu vegetaţie forestieră, conform art. 26 din Legea
nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Numele şi prenumele membrului formei asociative
B - Numele şi prenumele persoanelor solicitante
C - TOTAL, din care:
D - În terenuri cu destinaţie forestieră
E - În terenuri cu destinaţie agricolă
E - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere
G - Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinaţie agricolă

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea formei
Suprafaţa
Suprafaţa
asociative care
terenurilor
terenurilor
Informaţii
a avut în
forestiere deţinută
forestiere,
asupra
Observaţii
Nr.
proprietate
A
în indiviziune de
B
acceptată de amplasamentului**)
crt.
terenuri
membrul formei
comisie
forestiere
asociative*)
- ha ───────────────────
──────────── ──────────────────
C
D
E
C
D
E
F
G
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
x
x
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL
x
FORMĂ ASOCIATIVĂ:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Primar,
...........................

Secretar,
...........................

Şeful ocolului silvic,
..........................

___________
*) Mărimea suprafeţei se calculează în conformitate cu precizările art. 28 alin. (3) din
regulament.

**) Informaţiile asupra amplasamentului se redau la rubrica TOTAL a fiecărei forme
asociative înscrise în tabel.

ANEXA Nr. 40
la regulament

Localitatea ............................
Judeţul ................................

TABEL NOMINAL
cuprinzând unităţile de cult şi instituţiile de învăţământ cărora
li se reconstituie, la cerere, conform prevederilor legale, dreptul de
proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - TOTAL, din care:
B - în terenuri cu destinaţie forestieră
C - în terenuri cu destinaţie agricolă
D - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Denumirea
Suprafaţa
Suprafaţa
Informaţii
Observaţii
crt.
unităţii de
rezultată
terenurilor
asupra
cult sau a
din acte a
forestiere
amplasamentului
instituţiei
terenurilor
acceptată
de învăţământ
forestiere,
de comisie
care a
deţinută
- ha solicitat
anterior (la
reconstituirea deposedare)
dreptului de
- ha proprietate
──────────────────────────────────────────────────
A
B
C
A
B
C
D
Identificarea în
cadastrul agricol a
terenurilor cu
destinaţie agricolă
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Primar,
........................

Secretar,
........................

Şeful ocolului silvic,
........................

ANEXA Nr. 41
la regulament

Localitatea .............................
Judeţul .................................

TABEL NOMINAL
cuprinzând comunele, oraşele sau municipiile cărora li se reconstituie
conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra
terenurilor cu vegetaţie forestieră
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - TOTAL, din care:
B - în terenuri cu destinaţie forestieră
C - în terenuri cu destinaţie agricolă
D - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Denumirea
Suprafaţa
Suprafaţa
Informaţii
Observaţii
crt.
comunei/
rezultată
terenurilor
asupra
oraşului/
din acte a
forestiere
amplasamentului
municipiului
terenurilor
acceptată
îndreptăţit
forestiere,
de comisie
la
deţinută
- ha reconstituirea anterior (la
dreptului de
deposedare)
proprietate
- ha ─────────────────────────────────────────────────
A
B
C
A
B
C
D
Identificarea
în cadastrul
agricol a
terenurilor
cu destinaţie
agricolă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..................

Secretar,
..................

Şeful ocolului silvic,
...........................

ANEXA Nr. 42
la regulament
Judeţul ..........................

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice şi juridice cărora li se reconstituie
dreptul de proprietate pe amplasamente situate în afara limitelor
de competenţă ale comisiilor locale
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Numărul hotărârii de validare a comisiei judeţene
B - Numărul anexei din documentaţia comisiei locale
C - Numărul poziţiei din anexa la documentaţia comisiei locale
D - Comună
E - Tarla
F - Parcelă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Denumirea Denumirea A B C Suprafaţa
Motivaţia
Amplasament în
crt. persoanei comisiei
validată
nerespectării
limitele judeţului,
juridice
locale
- ha amplasamentului
stabilit de
sau
iniţial
comisia judeţeană
numele şi
──────────────────────
prenumele
Cadastru
Cadastru
persoanei
general
forestier
fizice
──────────────────────
D E F
Ocol UP UA
silvic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3 4 5
6
7
8 9 10
11
12 13
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
....................

Secretar,
....................

Şeful ocolului silvic,
..........................

ANEXA Nr. 43
la regulament
Judeţul ........................
Comuna .........................

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice şi juridice cărora li s-a reconstituit
dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care nu se poate
face punerea în posesie pe vechiul amplasament şi care urmează să
primească despăgubiri
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Numărul hotărârii de validare a comisiei judeţene
B - Numărul poziţiei din anexa la hotărârea comisiei judeţene
C - Baza juridică de acordare a despăgubirilor
D - Observaţii
E - Comună
F - Tarla
G - Parcelă
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Denumirea A B Suprafaţa
Amplasament iniţial
C
Sursa
Modalităţi D
crt. persoanei
validată
stabilit de
de
de plată
juridice
- ha comisia comunală
finanţare
sau
───────────────────────
numele şi
Cadastru
Cadastru
prenumele
general
forestier
persoanei
───────────────────────
fizice
E F G
Ocol
UP UA
silvic
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2 3
4
5 6 7
8
9 10 11
12
13
14
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
.......................

Secretar,
.......................

Şeful ocolului silvic,
.............................

ANEXA Nr. 44
la regulament
Judeţul .......................
Comuna ........................

PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE Nr. ...........
încheiat astăzi,..............
Subsemnaţii: ..............................., în calitate de primar, ......................,
în calitate de secretar, ............................., în calitate de specialist în măsurători
topografice, ................., în calitate de reprezentant al deţinătorului legal al terenului
ce se predă, şi ..........................., în calitate de proprietar (posesor al buletinului/

cărţii de identitate seria ...... nr. .........., eliberat/eliberată de Poliţia .............)/
reprezentant legal (împuternicirea nr. ......., legalizată la Biroul notarial ...............),
am procedat primii la predarea, iar ultimul la primirea suprafeţei de ................ ha teren
forestier, validată de comisia judeţeană prin Hotărârea/hotărârile nr. ........................
la poziţia ................ din anexa nr. .............. (nr. ........... la poziţia ..........
din anexa nr. ................).
Categoria terenului, amplasamentul cadastral şi vecinătăţile acestuia sunt prezentate în
tabelul de mai jos:
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Tarla
B - Parcelă
C - Deţinători
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Categorii de
Amplasamentul
Vecinătăţi ale
crt.
terenuri
Suprafaţa
cadastral
amplasamentului cadastral
Ocolul ──────────────────
general
───────────── silvic general forestier
ha
mp
────────────────── ─────────────────────────
A
B
UP UA
Punct
C
cardinal
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Teren forestier
înscris în
amenajamentul silvic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Păşune împădurită
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Alte terenuri cu
vegetaţie forestieră
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL suprafaţă pusă
în posesie:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Predarea s-a făcut în urma unei inspecţii de fond la care a participat
proprietarul/reprezentantul legal care va asigura paza terenului forestier, iar în prezent nu
există cioturi de arbori nemarcate cu ciocane silvice.
Pentru delimitarea de restul fondului forestier a suprafeţei primite s-au folosit
următoarele: ..................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Domnul/doamna ......................................, în calitate de proprietar/reprezentant
legal, declară că a luat cunoştinţă de prevederile legale referitoare la obligaţia respectării
regimului silvic. De la această dată paza şi administrarea terenului preluat vor fi asigurate
de proprietar în conformitate cu prevederile legale.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare (două pentru comisia locală,
unul pentru proprietar şi unul pentru deţinătorul legal).
Primar,
Secretar,
.....................
.......................
Reprezentant al deţinătorului legal al
terenului ce se predă,

Specialist în măsurători topografice,
........................................
Proprietar/Reprezentant legal,

....................................

........................................

ANEXA Nr. 45
la regulament

ROMÂNIA
COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE
PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR
Judeţul .............. Codul ................
Nr. ..................
Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,
constituită în baza Ordinului prefectului nr. ......./............, analizând propunerile comisiei
comunale/orăşeneşti/municipale, în baza prevederilor Legii nr. 18/1991, ale Legii nr.
169/1997 şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, emite următorul

TITLU DE PROPRIETATE
Persoana fizică/Persoana juridică ............................. (moştenitorii
defunctului/defunctei) ......................, având domiciliul/sediul în comuna
(satul)/oraşul/municipiul ................., judeţul/sectorul ................., primeşte în proprietate o
suprafaţă totală de .............. ha ............ mp, teren cu vegetaţie forestieră, din care: ..........
ha .......... mp, din fondul forestier naţional (cu destinaţie forestieră); ........... ha ..............
mp, din afara fondului forestier naţional (cu destinaţie agricolă), situată pe teritoriul
comunei/oraşului/municipiului/sectorului ..........................., structurată şi amplasată
conform celor menţionate pe verso şi pusă în posesie conform Procesului-verbal nr.
........../............ .
Proprietarul va exercita asupra bunurilor de mai sus toate drepturile şi obligaţiile ce
decurg din Constituţia României şi din legislaţia cu specific silvic în vigoare.
Prefect,
teritorial
..................

Secretar general,
.........................

Inspectoratul silvic
Inspector-şef,

................................
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie
Director general,
...........................
Data ..................

SUPRAFAŢA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Tarla
B - Parcelă
C - Deţinători
(verso)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Categorii de terenuri
Suprafaţa Ocolul
Amplasamentul
Vecinătăţi ale
crt.
silvic
cadastral
amplasamentului
────────────────── cadastral general
─────────
general forestier
ha mp
────────────────── ─────────────────
A B
UP UA
Punct
C
cardinal
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Teren forestier înscris în
amenajamentul silvic
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Păşune împădurită
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Alte terenuri cu vegetaţie
forestieră necuprinse în
amenajamentul silvic
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL suprafaţă pusă
în posesie:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA Nr. 46
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice şi persoanele juridice care au formulat
cereri în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi art. 33
din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Numele şi prenumele persoanelor
Suprafaţa solicitată
Observaţii
crt.
fizice şi juridice
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
...........................

Secretar,
..............................

ANEXA Nr. 47
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând foştii proprietari sau moştenitorii acestora, cărora li
se restituie la cerere terenurile fără construcţii, neafectate de
lucrări de investiţii, aprobate potrivit Legii nr. 1/2000, sau cu
lucrări ce au fost deteriorate, distruse şi nu mai prezintă nici o
valoare de întrebuinţare, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu
de donaţie, considerate proprietate publică sau privată a statului
ori a unităţilor administrativ-teritoriale prin aplicarea
dispoziţiilor Decretului nr. 712/1966 şi ale altor acte normative
speciale, potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Numele şi prenumele
Suprafaţa
Observaţii
crt.
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
...........................

Secretar,
.........................

ANEXA Nr. 48
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit dreptul de
proprietate prin împroprietărire, cu ocazia aplicării Legii nr. 187/1945
pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit
efectiv terenuri la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost
anulată şi li se vor acorda la cerere terenurile respective,
în limita suprafeţelor disponibile, potrivit art. 36 din
Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Numele şi prenumele
Suprafaţa
Observaţii
crt.
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
............................

Secretar,
.............................

ANEXA Nr. 49
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice cărora li se stabileşte dreptul
de proprietate potrivit art. 37 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi
completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Numele şi prenumele
Suprafaţa restituită
Despăgubiri
Observaţii
crt.
- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..........................

Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi
cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
..............................

Guvernul României
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 11/08/2005
Regulament din 04/08/2005
privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în
posesie a proprietarilor
Articolul 2 Modificat de Hotarâre nr. 1120 din 22/09/2005 Articolul 2
Face parte din Hotarâre nr. 890 din 04/08/2005
Articolul 1 Aprobat de Hotarâre nr. 890 din 04/08/2005 Articolul 1
Articolul 1 Completat de Hotarâre nr. 1120 din 22/09/2005 Articolul 1
Articolul 1 Modificat de Hotarâre nr. 1120 din 22/09/2005 Articolul 1
Articolul 1 Modificat de Hotarâre nr. 1120 din 22/09/2005 Articolul 1
Articolul 1 Modificat de Hotarâre nr. 1120 din 22/09/2005 Articolul 1
Articolul 1 Modificat de Hotarâre nr. 1120 din 22/09/2005 Articolul 1
Articolul 1 Modificat de Hotarâre nr. 1120 din 22/09/2005 Articolul 1
Articolul 1 Completat de Hotarâre nr. 1120 din 22/09/2005 Articolul 1
Articolul 1 Modificat de Hotarâre nr. 1120 din 22/09/2005 Articolul 1
Articolul 1 Modificat de Hotarâre nr. 1120 din 22/09/2005 Articolul 1
Articolul 1 Modificat de Hotarâre nr. 1120 din 22/09/2005 Articolul 1
Articolul 1 Modificat de Hotarâre nr. 1120 din 22/09/2005 Articolul 1
CAPITOLUL I
Constituirea comisiilor
Art. 1. - În scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere în condiţiile
Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000,
cu modificările şi completările ulterioare, comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată,
se compun şi funcţionează conform prezentului regulament.
Art. 2. - (1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale se constituie prin ordin al prefectului şi sunt formate
din:
a) primar - preşedintele comisiei;
b) viceprimarul, iar în cazul municipiilor reşedinţă de judeţ, viceprimarul desemnat de consiliul local;
c) secretarul unităţii administrativ-teritoriale - secretarul comisiei;
d) un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare sau un
specialist în cadastru general, de regulă din cadrul serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură;
e) un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanţă agricolă sau din
aparatul de specialitate al consiliului local;
f) un jurist din sistemul de organizare a agriculturii şi dezvoltării rurale sau din aparatul de specialitate al
instituţiei prefectului ori al autorităţilor administraţiei publice locale;
g) şeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia;
h) 2-4 eprezentanţi ai foştilor proprietari deposedaţi sau moştenitorii acestora care au solicitat terenuri în
termenul legal, în funcţie de mărimea comunei, oraşului sau municipiului. Pentru alegerea reprezentanţilor
proprietarilor în comisia locală, consiliul local convoacă o adunare a proprietarilor, în termen de 15 zile de la
intrarea în vigoare a prezentului Regulament sau de la vacantarea unei poziţii în comisie, adunare care va fi legal
constituită dacă este prezentă majoritatea din numărul acestora. Hotărârea privind alegerea reprezentanţilor
proprietarilor în comisie se adoptă cu majoritatea simplă, jumătate plus unu, din numărul celor prezenţi.
Reprezentanţii proprietarilor pot fi revocaţi cu respectarea procedurii de mai sus. Organizarea adunării pentru
revocarea reprezentanţilor proprietarilor trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre proprietari.
(2) Desemnarea specialiştilor şi a reprezentanţilor menţionaţi mai sus se face de conducerile unităţilor de care
aceştia aparţin şi se comunică în scris instituţiei prefectului.
(3) Când situaţia impune anumite clarificări, la lucrările comisiei locale sunt invitate şi alte persoane fizice sau
reprezentanţii unor persoane juridice interesate în acţiunea de retrocedare a terenurilor.
(4) Conducerea şi coordonarea comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale se asigură de către primar. În
cazul în care primarul este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile stabilite de prevederile legale şi prin
prezentul regulament ca urmare a situaţiilor de boală, demisie sau suspendare, viceprimarul, membru în comisie,
preia prerogativele acestuia. Comisia locală va stabili în prima sa şedinţă în plen programul de lucru, astfel încât
acţiunea să se desfăşoare şi să se încheie în termenul prevăzut de lege.
(5) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor funcţiona sub îndrumarea şi controlul comisiei judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

1

Art. 3. - În Municipiul Bucureşti, prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului
Bucureşti, în componenţa prevăzută la art. 2, care îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 5.
Art. 4. - (1) Comisia judeţeană sau a Municipiului Bucureşti este numită prin ordin al prefectului şi va avea
următoarea componenţă:
a) prefectul - preşedintele comisiei;
b) subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate determinată de boală, demisie sau suspendare
a prefectului preia prerogativele acestuia;
c) secretarul general al instituţiei prefectului - secretarul comisiei;
d) directorul direcţiei de contencios administrativ şi controlul legalităţii;
e) directorul general al oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;
f) reprezentantul teritorial al Agenţiei Domeniilor Statului;
g) directorul sucursalei teritoriale a Administraţiei Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - R.A.;
h) un reprezentant desemnat de consiliul judeţean respectiv al Municipiului Bucureşti;
i) inspectorul-şef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia;
j) directorul direcţiei silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sau împuternicitul acestuia;
k) un reprezentant al Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România;
l) un reprezentant al Asociaţiei Administratorilor de Păduri;
m) un reprezentant al asociaţiilor proprietarilor de terenuri agricole legal constituite;
(2) În vederea sprijinirii comisiei judeţene pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prin ordin al prefectului se
constituie un colectiv de lucru compus din specialişti, delegaţi pe toată durata funcţionării comisiei de către
conducătorii instituţiilor, agenţilor economici sau asociaţilor prevăzuţi la alin. (1).
CAPITOLUL II
Atribuţiile comisiilor
Art. 5. - Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale au următoarele atribuţii principale:
a) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu excepţia celor formulate de comune, oraşe sau
municipii;
b) verifică în mod riguros îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificările
ulterioare, solicitând în acest scop toate relaţiile şi datele necesare;
c) stabilesc mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate
sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente şi consemnează în scris acceptul fostului proprietar
sau al moştenitorilor acestuia pentru punerea în posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este
atribuit în mod legal altor persoane;
d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice şi juridice
îndreptăţite;
e) primesc şi transmit comisiei judeţene contestaţiile formulate de persoanele interesate;
f) întocmesc situaţii definitive, potrivit competenţelor ce le revin, privind persoanele fizice şi juridice îndreptăţite
să li se atribuie teren, cu suprafaţa şi amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare şi parcelare
întocmit;
g) întocmesc situaţii cu titlurile de proprietate eliberate în condiţiile art. 27 alin. (22) din legea nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazurile în care proprietarii renunţă la titlul de
proprietate pentru intrarea în legalitate şi înaintează comisiei judeţene propuneri de revocare a acestor titluri;
h) înaintează şi prezintă spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive, împreună cu
documentaţia necesară, precum şi divergenţele produse şi consemnate la nivelul acestor comisii;
i) pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptăţite să primească terenul, completează fişele de
punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeţeană a propunerilor făcute, şi le înmânează
titlurile de proprietate, potrivit competenţelor ce le revin;
j) analizează lunar evoluţia cauzelor în justiţie în care comisia locală este parte şi în funcţie de această hotărăşte
şi propune organului competent poziţia procesuală pentru termenele următoare;
k) sesizează organele competente pentru sancţionarea membrilor comisiei, când este cazul;
l) identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează primarul, care înaintează sub semnătură acţiuni în constatarea
nulităţii absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997 cu modificările şi completările
ulterioare;
m) exercită orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament.
Art. 6. - Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale:
a) organizează instruirea comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale şi asigură distribuirea legilor, a
prezentului regulament, a hărţilor şi planurilor la zi, precum şi a altor materiale necesare pentru desfăşurarea în
bune condiţii a activităţii acestora;
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b) asigură îndrumarea şi controlul comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale prin desemnarea pe comune,
oraşe şi municipii a membrilor din comisia judeţeană;
c) verifică legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, în special existenţa
actelor doveditoare, pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestora;
d) soluţionează contestaţiile formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale;
e) validează sau invalidează propunerile comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, împreună cu proiectele
de delimitare şi parcelare;
f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;
g) soluţionează cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru
terenurile forestiere;
h) analizează propunerile comisiilor locale de revocare a titlurilor de proprietate eliberate în condiţiile art. 27
alin. (22) din legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, verifică temeinicia acestor
propuneri şi hotărăsc în consecinţă;
i) identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează prefectul, care va promova acţiuni în constatarea nulităţii
absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
j) analizează lunar evoluţia cauzelor injustiţie în care comisia judeţeană respective comisia Municipiului
Bucureşti este parte şi decide asupra măsurilor ce trebuie luate;
k) atribuie şi dispun delimitarea în teren, completarea proceselor-verbale de punere în posesie a comunelor,
oraşelor şi municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publică ce le revin;
l) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere în cazul persoanelor care solicită reconstituirea dreptului
de proprietate privată pe raza teritorială a mai multor localităţi din judeţ; în aceste cazuri comisia judeţeană va
îndeplini, în mod corespunzător, şi atribuţiile prevăzute la literele b), c), d) şi h) de mai sus;
m) exercită orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament.
CAPITOLUL III
Funcţionarea comisiilor
Art. 7. - (1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale îşi desfăşoară activitatea în plen, în prezenţa
majorităţii membrilor acestora, cu prezenţa obligatorie a primarului sau, după caz, a viceprimarului.
(2) Lucrările de secretariat ale comisiei locale se asigură de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
(3) Fiecare membru are un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui decide.
Art. 8. - (1) Comisiile judeţene sau a Municipiului Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în prezenţa majorităţii
membrilor acestora.
(2) Hotărârile comisiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti şi ale celor comunale, orăşeneşti sau municipale
se adoptă cu votul majorităţii membrilor lor şi se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi participanţii.
(3) Pentru adoptarea hotărârilor comisiile vor solicita prezentarea tuturor actelor necesare şi vor lua act de
recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini.
(4) Fiecare membru are un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui decide.
CAPITOLUL IV
Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
Art. 9. - (1) Lucrările privind stabilirea dreptului de proprietate pentru foştii membri ai cooperativelor agricole de
producţie şi pentru celelalte persoane prevăzute de lege se desfăşoară de comisiile comunale, orăşeneşti sau
municipale, după caz, luându-se în considerare suprafaţa terenurilor aduse în cooperative, preluate de acestea în
baza unor legi speciale, sau în orice alt mod de la membrii cooperatori. Suprafaţa adusă în cooperativă este cea
care rezultă din actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul
agricol de la data intrării în cooperativă, evidenţele cooperativei sau din orice alte probe, inclusiv declaraţii ale
martorilor.
(2) În baza prevederilor art. 23 şi 24 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, terenurile atribuite din intravilanul localităţilor pentru construcţia de locuinţe şi anexe gospodăreşti, se
înscriu în proprietatea deţinătorilor actuali, în limita suprafeţelor primite în acest scop de la fostele cooperative
agricole de producţie sau de la fostele consilii populare.
(3) Foştii proprietari sau moştenitorii acestora vor fi compensaţi cu o suprafaţă de teren echivalentă valoric din
terenurile intravilane sau, în lipsă, extravilane, ce au aparţinut deţinătorilor prevăzuţi la alin. (1) sau ascendenţilor
acestora, din rezerva comisiei locale sau, după caz, din terenul proprietate privată a comunei, oraşului sau a
municipiului, acceptată de foştii proprietari sau de moştenitorii acestora.
Art. 10. - (1) În situaţiile în care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibilă, fostului proprietar sau
moştenitorilor acestuia li se va oferi, un alt amplasament situat în aceeaşi localitate sau într-o localitate
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învecinată. Oferta va fi trimisă persoanelor îndreptăţite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire iar
termenul în care răspunsul la oferta trebuie dat nu poate fi mai mic de 7 zile de la data primirii ofertei de teren pe
alt amplasament. În cazul în care fostul proprietar sau moştenitorii acestuia nu acceptă amplasamentul oferit,
comisia locală va trebui să formuleze o altă ofertă în termen de 30 de zile, dacă persoanele îndreptăţite nu
optează pentru primirea de despăgubiri.
(2) În situaţia în care într-o anumită localitate nu mai există suficient teren în rezerva comisiei de fond funciar
care să fie atribuit în proprietate foştilor proprietari deposedaţi sau moştenitorilor acestora, comisiile de fond
funciar se vor adresa comisiilor de fond funciar din alte localităţi care vor pune la dispoziţie terenurile rămase
disponibile.
Art. 11. - (1) Potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată
de fiecare persoană îndreptăţită, personal sau prin mandatar. Când sunt mai mulţi moştenitori cererea se poate
face şi în comun, fiind semnată de fiecare dintre ei.
(2) În cerere se vor menţiona următoarele date şi elemente: numele şi prenumele solicitantului şi ale părinţilor,
calitatea, gradul de rudenie, suprafaţa de teren la care se socoteşte îndreptăţit, precum şi orice alte date necesare
pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii.
(3) La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească, dacă există;
în toate cazurile, certificat de naştere, certificat de deces al autorului, în cazul moştenitorilor, precum şi orice alte
acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.
(4) Totodată la cerere se va anexa declaraţia prevăzută la art. 10 alin. (2) din Legea fondului funciar nr.
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Cererea, împreună cu actele prevăzute la alin. (3), se depune la consiliul local în a cărui rază teritorială este
situat terenul, fie personal, fie prin poştă, înăuntrul termenului prevăzut de lege.
(6) În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original şi câte o
copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora.
(7) Când cererea se transmite prin poştă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe
propria răspundere de către solicitant.
(8) În cazul în care după înregistrarea cererii, fostul proprietar prezintă probe doveditoare înainte de punerea în
posesie, pentru suprafeţe mai mari avute în proprietate, reconstituirea se face pentru întreaga suprafaţa dovedită.
(9) În toate cazurile cererea poate fi soluţionată şi fără prezenţa solicitantului, dacă acesta nu şi-a exprimat în
scris dorinţa de a participa la soluţionare. Prezenţa solicitantului este obligatorie la primirea titlului de proprietate,
care trebuie semnat, precum şi la punerea în posesie.
(10) Cererile depuse potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cele depuse în baza Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
vor urma procedura prevăzută de acestea.
Art. 12. - Stabilirea suprafeţei de teren din intravilan şi extravilan, adusă în cooperativă de membrii cooperatori
sau, după caz, preluată de cooperativă în orice mod, se face conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Suprafeţele de teren se înscriu în anexa nr. 1.
Art. 13. - (1) Stabilirea dreptului de proprietate pentru foştii cooperatori, în viaţă la momentul intrării în vigoare
a legii, se face pe numele persoanelor îndreptăţite, iar pentru cooperatorii decedaţi, pe numele moştenitorilor.
Când sunt mai mulţi moştenitori stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor moştenitorilor.
(2) În situaţia în care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la comisie mai multe categorii de
moştenitori, cererile moştenitorilor legali vor fi luate în considerare, prin excludere, în următoarea ordine de
preferinţă:
a) cele ale descendenţilor direcţi (copii, nepoţi, strănepoţi), singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor,
excluzându-i pe toţi ceilalţi moştenitori; copiii îi exclud pe nepoţi şi aceştia pe strănepoţi, în afară de cazul în care
nepoţii sau, după caz, strănepoţii vin la moştenire în locul părintelui decedat anterior autorului succesiunii, prin
reprezentare legală;
b) cele ale colateralilor privilegiaţi (fraţi, surori şi descendenţii acestora - copiii şi nepoţii acestora) şi ale
ascendenţilor de gradul I (părinţi), împreună sau singuri şi, după caz, în concurs cu soţul supravieţuitor,
excluzându-i pe ceilalţi moştenitori de grad mai îndepărtat; fraţii şi surorile îi exclud pe descendenţii lor; aceştia
din urmă pot veni la moştenire în locul tatălui sau al mamei (frate sau soră) în cazul în care aceştia au decedat
anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legală;
c) cele ale ascendenţilor de gradul II (bunici), singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor;
d) cele ale colateralilor de gradul III (unchi, mătuşi), excluzându-i pe ceilalţi moştenitori de grad mai îndepărtat,
singuri sau, după caz, în concurs cu soţul supravieţuitor;
e) cele ale moştenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane cu vocaţie succesorală, singuri sau în
concurs cu soţul supravieţuitor.
(3) Soţul supravieţuitor vine singur la moştenire dacă nu există nici unul dintre gradele de moştenitor prevăzute
mai sus.
(4) În cazul în care există moştenitori testamentari care formulează cereri, ei vor fi trecuţi, de asemenea, în
titlul de proprietate împreună cu ceilalţi moştenitori legali care au vocaţie, potrivit documentelor prezentate,
urmând ca raporturile dintre ei să fie soluţionate potrivit dreptului comun.
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(5) Foştii membri cooperatori, în viaţă, fie că au adus sau nu au adus terenuri în cooperativă, sunt înscrişi cu
suprafaţa stabilită de comisie în tabelele cuprinse în anexele nr. 2a) şi 2b), iar moştenitorii cooperatorilor decedaţi
sunt înscrişi cu suprafaţa stabilită în tabelul prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 14. - La cererea proprietarilor sau moştenitorilor prevăzuţi la art. 27 alin. (2 1) din Legea nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile locale înaintează prefectului în termen de 15 de la
înregistrarea cererii, planurile parcelare şi fişa de punere în posesie pentru eliberarea titlului de proprietate.
Art. 15. - În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate altor persoane pe vechile amplasamente ale foştilor
proprietari, care, anterior emiterii acestor titluri, au primit adeverinţe de proprietate şi se află în posesia
terenurilor, în condiţiile art. 27 alin. (22) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, comisia judeţeană va revoca titlurile de proprietate emise abuziv şi va elibera titluri de proprietate
persoanelor îndreptăţite. Pentru a proceda la aceasta comisia va solicita biroului de cadastru şi publicitate
imobiliară informaţii cu privire la actele juridice înregistrate în cartea funciară cu privire la acel teren. Birourile de
cadastru şi publicitate imobiliară vor furniza aceste informaţii în maxim 10 zile. Cererile celor în drept vor fi
soluţionate de către comisia judeţeană în termen de 30 de zile de la înregistrare.
Art. 16. - Persoanele decorate cu titlurile "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" şi "Mihai Viteazul cu Spade", care
au optat şi li s-a atribuit la data împroprietăririi teren arabil, precum şi, după caz, moştenitorii lor, cu excepţia
celor care l-au înstrăinat, se înscriu cu suprafaţa stabilită de comisie în tabelul prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 17. - Veteranilor de război prevăzuţi în Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
categoriilor de persoane prevăzute la art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, li se atribuie, în condiţiile legii, în proprietate, terenuri din extravilan sau,
după caz, în intravilan, aflate la dispoziţia comisiei locale şi se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 5.
Art. 18. - Persoanelor fizice cu domiciliul în România care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producţie
sau, după caz, moştenitorilor acestora, ale căror terenuri sunt comasate în actualul perimetru al cooperativei şi nu
au fost compensate cu alte terenuri, li se restituie la cerere terenurile pe vechile amplasamente, dacă acestea nu
au fost atribuite legal altor persoane şi vor fi înscrise în tabelul prevăzut în anexa nr. 6. Dacă terenurile au fost
atribuite în mod legal acestea vor putea primi teren pe alt amplasament sau despăgubiri.
Art. 19. - În localităţile cu cetăţeni români aparţinând minorităţii germane sau în cele în care locuiesc persoane
care au fost deportate ori strămutate, deposedate de terenuri, se vor atribui în proprietate, la cerere, cu prioritate
acestora sau moştenitorilor lor, terenuri, în condiţiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 7.
Art. 20. - (1) Persoanelor care nu au calitatea de cooperator, dar care au lucrat ca angajaţi în ultimii 3 ani în
cooperativa agricolă de producţie sau în asociaţii cooperatiste, la cerere, li se va stabili suprafaţa de teren în
proprietate din terenurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, dacă fac dovada că sunt stabilite în localitate sau dacă declară în scris că nu deţin în
proprietate alte terenuri. Aceste persoane vor primi terenuri după finalizarea reconstituirii dreptului de proprietate
dacă mai există terenuri disponibile; persoanele şi suprafaţa stabilită de comisie se înscriu în tabelul cuprins în
anexa nr. 8a).
(2) În acelaşi mod se procedează şi în cazul persoanelor care au fost deportate şi nu beneficiază de dispoziţiile
art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se înscriu în tabelul
cuprins în anexa nr. 8b).
Art. 21. - (1) Pentru determinarea suprafeţelor necesare stabilirii dreptului de proprietate conform prevederilor
art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia va însuma
suprafeţele propuse a se atribui, înscrise în tabelele prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 3, 4, 5, 6, 8b), iar
suprafaţa rezultată va fi echivalată cu suprafaţa cooperativei înscrisă în cadastrul funciar general la data de 1
ianuarie 1990.
(2) În situaţia în care rezultă o rezervă de teren, comisia va stabili atribuirea acesteia în proprietatea
persoanelor îndreptăţite prevăzute de lege, care nu au primit teren pe amplasamentul iniţial, din aceeaşi localitate
sau din alte localităţi. După validarea cererii de reconstituire de către comisia competentă, terenurile acestea vor fi
puse la dispoziţia comisiei care efectuează punerea în posesie.
Art. 22. - Personalul de specialitate care şi-a desfăşurat activitatea în unităţile agricole cooperatiste desfiinţate
sau reorganizate în societăţi comerciale, prevăzute la art. 118 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, căruia i se atribuie teren cu prioritate în proprietate, conform art. 19 alin. (1) ori art. 21
din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se înscrie în tabelul prevăzut în anexa
nr. 9.
Art. 23. - (1) Familiile cărora urmează să li se atribuie teren în localităţile cu excedent de suprafaţă agricolă şi
cu deficit de forţă de muncă, conform art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificări şi completări, după
finalizarea reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele îndreptăţite, se înscriu cu suprafeţele stabilite
în tabelul prevăzut în anexa nr. 10a).
(2) Familiile din alte localităţi din cadrul judeţului ori din alte judeţe, cărora urmează să li se atribuie teren în
condiţiile art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în tabelul
prevăzut în anexa nr. 10b).
(3) În acest scop comisiile judeţene vor aduce la cunoştinţă prin mass-media suprafeţele de teren agricol ce
constituie excedent.
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Art. 24. - Suprafeţele de teren stabilite conform art. 22 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru parohiile, schiturile şi mănăstirile din mediul rural se înscriu în tabelul prevăzut în
anexa nr. 11.
Art. 25. - (1) Terenurile proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat cu personalitate juridică, cu excepţia
asociaţiilor cu profil zootehnic care se vor înfiinţa, conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12a). După stabilirea suprafeţei
ce revine fiecărui titular şi validarea de către comisiile judeţene a opţiunii lor potrivit prevederilor art. 27 din Legea
nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vor fi puşi în posesia terenurilor, grupat în
cadrul asociaţiei.
(2) Pentru asociaţiile de tip privat cu personalitate juridică de profil zootehnic, care se înfiinţează conform art.
29 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare terenurile necesare bazei furajere
se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12b), urmând ca la punerea în posesie să se procedeze potrivit
prevederilor alin. (1).
(3) Terenurile care devin proprietatea societăţilor comerciale pe acţiuni înfiinţate conform prevederilor art. 30
din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin reorganizarea asociaţiilor
intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12c).
Art. 26. - (1) Terenurile cu vegetaţie forestieră - păduri, zăvoaie, tufărişuri, păşuni împădurite - care au
aparţinut persoanelor fizice se restituie, la cerere, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, într-o suprafaţă
egală cu cea trecută în proprietatea statului, şi se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 13.
(2) Aceste terenuri vor fi puse la dispoziţie de unităţile silvice care le deţin.
(3) Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere solicitate în baza Legii nr. 18/1991,
republicată, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se face în
conformitate cu prevederile cap. VIII.
Art. 27. - (1) După definitivarea tabelelor prevăzute în anexele nr. 2-20 şi după aprobarea lor prin proces-verbal
de către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, acestea vor fi afişate în loc vizibil la sediul consiliului local
pentru luarea la cunoştinţă de către cei interesaţi. Fiecare tabel va fi semnat de membrii comisiei, cu menţiunea
datei afişării.
(2) Persoanele care nu au domiciliul în localitatea respectivă vor fi înştiinţate de către comisia locală prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
(3) Persoanele nemulţumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de către comisiile comunale,
orăşeneşti sau municipale pot face, în termen de 10 zile de la afişare, contestaţie adresată comisiei judeţene, pe
care o depun la secretariatul comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale, care este obligat să o înregistreze şi
să o înainteze prin delegat la secretarul comisiei judeţene în termen de 3 zile.
(4) În cazul persoanelor care nu au domiciliul în localitatea respectivă, termenul dreptului de contestaţie se
socoteşte de la primirea înştiinţării de către comisia locală prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
(5) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, imediat după expirarea termenelor prevăzute mai sus, vor
înainta documentaţia comisiilor judeţene.
(6) Comisia judeţeană va analiza propunerile primite de la comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale,
privind modul de respectare a prevederilor legii în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate, precum şi
contestaţiile celor care s-au considerat nemulţumiţi de modul de stabilire a dreptului de proprietate de către
comisia comunală, orăşenească sau municipală.
(7) După analizare comisia judeţeană, prin hotărâre, va soluţiona, contestaţiile, va valida sau va invalida
propunerile, în termen de 30 zile de la primire, şi le va transmite prin delegat, în termen de 3 zile, comisiilor
locale, care le vor afişa imediat la sediul consiliului local şi vor comunica sub semnătură persoanelor care au
formulat contestaţii hotărârea comisiei judeţene.
(8) De la data comunicării sub semnătură persoanele nemulţumite pot face plângere împotriva hotărârii comisiei
judeţene la judecătorie în termen de 30 de zile.
Art. 28. - (1) În paralel cu stabilirea dreptului de proprietate pentru persoanele prevăzute de lege comisiile
comunale, orăşeneşti sau municipale vor stabili suprafaţa izlazurilor comunale care se formează din suprafaţa
izlazului aflat în prezent în administrarea consiliilor locale, din suprafaţa provenită din izlazul care a fost dat în
folosinţă unor cooperative agricole de producţie prevăzute la art. 33 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi din suprafaţa provenită din izlazurile comunale, care a fost
transmisă unor unităţi de stat prevăzute la art. 44 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în comunele compuse din mai multe localităţi suprafaţa de izlaz va fi defalcată pe sate.
(2) Terenurile prevăzute la alin. (1), la propunerea comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, prin ordin al
prefectului trec în proprietatea privată a comunelor, oraşelor sau, după caz, a municipiilor şi se înscriu în tabelul
prevăzut în anexa nr. 14.
Art. 29. - (1) Pentru familiile din zona montană, care se încadrează în prevederile art. 43 din Legea nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la consiliile locale se va constitui o comisie formată din:
primar, secretarul consiliului local, inginerul agronom de la ocolul agricol, delegatul comisiei judeţene pentru zona
montană şi 5-10 gospodari şi intelectuali care se bucură de prestigiu în localitatea respectivă.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) analizează în plen cererile primite şi va stabili familiile îndreptăţite să
primească în proprietate terenuri agricole, iar consiliul local va propune prefectului emiterea ordinului pentru
atribuirea în proprietate a acestor terenuri.
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(3) În vederea atribuirii în proprietate pentru fiecare familie stabilită de comisia locală se întocmeşte o
documentaţie care conţine hotărârea comisiei comunale, consemnată într-un proces-verbal, schiţa topografică a
terenului propus pentru împroprietărire, cu menţionarea suprafeţei totale şi pe categorii de folosinţă, precum şi
cererea celui în cauză. Suprafeţele atribuite în proprietate se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 15. Pe baza
titlului de proprietate proprietarul are obligaţia să se înscrie cu suprafaţa respectivă în cadastrul funciar, în
registrul agricol şi, după caz, în cartea funciară şi la organul financiar local.
Art. 30. - (1) Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi
speciale, altele decât cele de expropriere, şi care se află în administrarea unităţilor agricole de stat sau, după caz,
moştenitorii acestora, în conformitate cu art. 37 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare devin, la cerere, acţionari la societăţile comerciale înfiinţate conform Legii nr. 15/1990 privind
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare din
fostele unităţi agricole de stat. Aceste persoane pot primi în condiţiile art. 42 din Legea nr. 18/1991, republicată,
la cerere, o suprafaţă de 5.000 mp de familie, în echivalent arabil, din terenurile proprietatea statului. Atribuirea
suprafeţei de 5.000 mp de familie se face în situaţia în care proprietarilor sau moştenitorilor acestora nu li s-a
atribuit suprafaţa minimă din alte suprafeţe de teren, potrivit legii. Numărul de acţiuni primite împreună cu
suprafaţa atribuită nu va putea depăşi valoarea a 10 ha teren de familie, în echivalent arabil. Persoanele care se
încadrează în această categorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 16.
(2) Suprafaţa de teren până la 10 ha de familie, transformată în acţiuni proporţional, în echivalent arabil,
stabilită în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, va fi retrocedată în natură
conform Legii nr. 1/2000. În cazul în care proprietarii deposedaţi au deţinut suprafeţe mai mari, acestora li se
vor retroceda terenuri până la limita a 50 ha.
Art. 31. - (1) Persoanelor sau, după caz, moştenitorilor acestora, al căror teren agricol, până la intrarea în
vigoare a legii fondului funciar, era în proprietatea statului şi administrarea consiliilor locale, la cerere, li se vor
restitui terenurile prevăzute la art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicată. Persoanele care se încadrează în
această categorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 17.
(2) Pentru suprafaţa de peste 10 ha de familie, în echivalent arabil, conform Legii nr. 1/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, poate fi restituită în natură diferenţa până la 50 ha de proprietar deposedat.
Art. 32. - (1) Echivalarea terenurilor agricole, pe categorii de folosinţă în echivalent arabil, este prevăzută în
anexa nr. 18.
(2) Echivalentul arabil se aplică şi deţinătorului terenului din perimetrul căruia se reconstituie proprietatea.
(3) În cazurile în care echivalarea prevăzută la alin. (2) nu s-a realizat comisiile de fond funciar vor stabili
diferenţele de suprafaţă pentru care nu s-a reconstituit dreptul de proprietate, iar acestea se vor retroceda în
condiţiile legilor fondului funciar.
CAPITOLUL V
Punerea în posesie a proprietarilor şi emiterea titlurilor de proprietate
Art. 33. - (1) Delimitarea şi parcelarea pe proprietari se fac pe baza hărţilor şi planurilor de situaţie la zi din
cadrul actualei unităţi administrativ-teritoriale.
(2) La parcelarea terenului în sisteme de irigaţii se va ţine seama de metoda de udare cu echipamentele
existente şi de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corectă şi raţională a acestora.
(3) Astfel, în cazul irigaţiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuală, la
stabilirea loturilor de teren se va lua în considerare unitatea de suprafaţă deservită de un hidrant.
(4) La stabilirea limitelor loturilor se recomandă ca latura mică să fie pe antenă, latura mare să fie egală cu
lungimea aripii de ploaie, iar suprafaţa parcelei să coincidă cu suprafaţa deservită de o aripă de ploaie sau cu un
multiplu al acestei suprafeţe.
(5) Pentru proprietăţile de mici dimensiuni utilizarea raţională a sistemului de irigaţii, respectiv a suprafeţei
deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apă.
(6) Pentru suprafeţele prevăzute să fie irigate prin scurgere la suprafaţă (brazde, fâşii) se vor avea în vedere
orografia terenului, posibilitatea aplicării udării pe întreaga suprafaţă şi, respectiv, modalităţile de evacuare a apei
în exces.
(7) Pe terenurile amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, la stabilirea proprietăţilor se vor lua în considerare
limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care să asigure atât exploatarea agricolă, cât şi întreţinerea
lucrărilor hidroameliorative.
(8) Pe terenurile în pantă, la parcelare se va avea în vedere respectarea lucrărilor de combatere a eroziunii
solului existente (terase, banchetă, benzi înierbate, reţeaua de regularizare a scurgerii apei de pe versanţi,
drumuri agricole şi alte lucrări).
(9) Când nu sunt executate lucrări de combatere a eroziunii solului delimitarea parcelelor se va face, pe cât
posibil, cu latura lungă în sensul curbelor de nivel, astfel încât să permită executarea lucrărilor de pregătire a
solului pentru însămânţări, precum şi întreţinerea culturilor prăşitoare pe direcţia curbelor de nivel, în scopul
prevenirii şi combaterii eroziunii solului.
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(10) Delimitarea zonelor de protecţie aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, inclusiv celor de gospodărire a
apelor, se va face cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi conform normelor legale în vigoare.
Art. 34. - (1) Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptăţite, pe bază de măsurători
topografice, se va efectua în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, de către specialişti în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea
teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru general. În situaţia în care volumul lucrărilor depăşeşte posibilităţile
de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialişti în măsurători topografice,
cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru general ai agenţilor economici.
Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse de către comisii, în posesie, provizoriu, cu
suprafeţele stabilite pe baza hotărârii comisiei judeţene, până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive şi
irevocabile.
După pronunţarea hotărârii judecătoreşti, punerea în posesie se va face ţinându-se seama de dispoziţiile
acesteia.
(2) În cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente ale proprietarilor
deposedaţi, iar proprietarii vecini recunosc limitele acestor proprietăţi pe toate laturile, comisia locală ia act de
recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii, formulată în scris, întocmeşte planurile parcelare şi înaintează în
termen de 10 zile documentaţia comisiei judeţene sau prefectului pentru validare şi, respectiv, pentru eliberarea
titlurilor de proprietate.
(5) Din rezerva constituită potrivit legii comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor putea atribui în
completare terenuri, dacă din hotărârea judecătorească rezultă aceasta.
(4) Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 19,
şi prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează proprietarului împreună cu schiţa
terenului.
(5) În acest scop autorităţile comunale şi orăşeneşti ale administraţiei publice locale vor încunoştinţa în scris, cu
confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în localitate sau în alte localităţi şi cărora li s-a restabilit
dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul
sau reşedinţa în localitate autorităţile comunale şi orăşeneşti ale administraţiei publice locale vor afişa la sediul lor
data punerii în posesie, utilizând totodată orice alte mijloace de comunicare.
(6) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate de a se prezenta la data punerii în posesie pot
împuternici prin procură specială şi autentică, cu menţiunea expresă "Pentru punere în posesie", alte persoane,
care vor semna procesul-verbal de luare în primire a terenului.
(7) La înmânarea titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea încunoştinţărilor vor fi achitate,
pe bază de chitanţă, de persoanele care primesc titlurile.
(8) Marcarea parcelelor se face prin ţăruşi sau borne care se asigură de fiecare proprietar.
Art. 35. - (1) În temeiul art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare,
comisiile locale, în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, vor sesiza comisiile
judeţene asupra cazurilor de acte administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului
sau al unităţilor administrativ-teritoriale terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de
proprietate în termen legal.
(2) Comisia judeţeană reanalizează aceste cereri şi în cazul în care hotărăşte reconstituirea dreptului de
proprietate fostului proprietar eliberează acestuia titlul de proprietate.
Art. 36. - (1) Pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile
parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, comisia judeţeană emite titlurile de
proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20. Documentaţiile se trimit în două exemplare, dintre care
unul se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară. Formularele cuprinzând
titlul de proprietate se tipăresc pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100
de file. Acestea se vor tipări prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor şi se vor difuza comisiilor judeţene
în funcţie de necesităţi. Titlul de proprietate pentru cetăţenii în viaţă se emite persoanelor îndreptăţite (soţ, soţie),
iar pentru moştenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparţinut autorului lor, în care
se nominalizează toţi solicitanţii îndreptăţiţi, urmând ca pentru ieşirea din indiviziune, ulterior, aceştia să
procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completează cu tuş negru şi se numerotează începând
de la nr. 1 în fiecare judeţ. În titlu se vor înscrie numele şi prenumele titularului, precum şi iniţiala tatălui, în cazul
în care alături de soţul supravieţuitor vin la moştenire şi alţi moştenitori, potrivit celor prevăzute la art. 15 alin. (2)
şi (3) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la rubrica "Prin reconstituirea
dreptului de proprietate" se înscrie suprafaţa atribuită persoanelor care au deţinut terenuri în proprietate sau,
după caz, moştenitorilor acestora, precum şi în cazurile prevăzute la art. 22 din aceeaşi lege.
(2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, secretarul general al instituţiei prefectului, ca secretar, şi de
directorul general al oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară. Părţile detaşabile ale titlului de proprietate,
semnate, se transmit comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după
care le vor înmâna sub semnătură titularilor, iar partea nedetaşabilă (cotorul) a titlului de proprietate se reţine şi
se depozitează la arhiva oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară.
(3) În acest sens comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele şi prenumele titularului, numărul
titlului de proprietate şi semnătura primitorului.
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(4) Formularele de titluri de proprietate existente se vor adapta în mod corespunzător.
(5) Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie în baza prevederilor legilor
fondului funciar se vor completa şi se vor elibera după pronunţarea hotărârii judecătoreşti irevocabile.
(6) Procedura privind delimitarea, întocmirea planului parcelar, punerea în posesie şi emiterea titlului de
proprietate pentru terenurile forestiere solicitate în baza prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se face
conform dispoziţiilor cap. VIII.
(7) În cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub condiţia publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a a declaraţiei de pierdere sau distrugere, şi purtării menţiunii
"duplicat", după încunoştinţarea scrisă a comisiei judeţene.
(8) Titlurile de proprietate se vor emite şi în favoarea proprietarilor care nu s-au înscris în cooperativa agricolă
de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, conform
art. 27 alin. (21) din Legea 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Celelalte dispoziţii din
prezentul regulament se vor aplica în mod corespunzător.
Art. 37. - În situaţia în care mai rămân terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral şi, dacă
nu vor fi solicitate de către alte comisii locale în baza art. 10 din Regulament, le va preda consiliului local în
administrare, urmând să fie folosite în conformitate cu prevederile legii. Înscrierea acestor suprafeţe se va face
potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita şi va marca pe plan şi în teritoriu terenurile societăţilor
comerciale, ale asociaţiilor de tip privat, izlazurile comunale şi terenurile cu vegetaţie forestieră atribuite
proprietarilor care au solicitat restituirea acestora în condiţiile prevăzute de lege. Totodată va delimita şi va marca
pe plan şi în teritoriu suprafaţa ce se va atribui în folosinţă, care se predă consiliului local.
Art. 38. - După punerea în posesie a tuturor proprietarilor oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară
va redacta un plan de situaţie cu noua parcelare a teritoriului şi cu numerotarea topografică corespunzătoare, în
două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la acesta, iar unul se predă cu proces-verbal consiliului local al
comunei, oraşului sau municipiului.
CAPITOLUL VI
Dispoziţii generale pentru aplicarea Legii nr. 1/2000, cu modificările
şi completările ulterioare
Art. 39. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost
atribuite legal altor persoane.
(2) În acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate în
termen legal, schiţa amplasamentului cu terenul deţinut sau orice alte informaţii din care să rezulte identificarea
vechiului amplasament solicitat.
(3) Pentru terenurile agricole comisiile locale împreună cu oficiile judeţene de cadastru şi publicitate imobiliară,
pe baza analizei documentaţiilor prezentate la alin. (2), stabilesc dacă vechiul amplasament nu a fost atribuit legal
altor persoane şi poate fi retrocedat, delimitându-se pe planul de situaţie terenurile solicitate conform prevederilor
Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.
(4) Pentru terenurile forestiere comisiile locale vor stabili dacă vechiul amplasament, identificat în conformitate
cu documentaţiile prezentate la alin. (2), nu a fost atribuit legal şi poate fi retrocedat. Ocoalele silvice sunt
obligate să prezinte toate documentele necesare reconstituirii dreptului de proprietate (hărţi amenajistice, extrase
de pe amenajament, etc.) în termen de 5 zile de la solicitarea comisiei locale.
Art. 40. - (1) Comisiile locale vor înregistra într-un registru separat acordurile dintre proprietarii investiţiilor şi
foştii proprietari deposedaţi sau moştenitorii acestora, încheiate în baza art. 4, alin. (11)-(19) din Legea 1/2000,
cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia prevăzută la art. 4, alin. (17) din Legea 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
investitorul care a plătit contravaloarea terenului foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora va prezenta
comisiei de fond funciar dovada efectuării plăţilor (chitanţe, ordine de virament bancar etc.). Comisia va verifica
dacă au fost îndeplinite toate obligaţiile prevăzute de acordul încheiat între părţi şi va emite investitorului un act
de confirmare. Investitorul îşi va putea intabula dreptul de proprietate pe baza acordului cu fostul proprietar şi a
confirmării primite de la comisia de fond funciar.
Art. 41. - (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenţa dintre
suprafaţa primită de familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată prin legi speciale ori în
orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea
nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor înscrie în anexa nr. 22.
(2) Persoanelor fizice cărora li s-a validat dreptul de proprietate conform prevederilor alin. (1), pentru care nu
există suprafeţe de teren agricol, reconstituirea li se face în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea
nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, iar în situaţia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de
proprietate integral, se vor acorda despăgubiri şi se vor înscrie în anexa nr. 23, conform art. 3 alin. (4) din Legea
nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.
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Art. 42. - (1) Persoanele cărora li se stabileşte dreptul de proprietate potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 24.
(2) După analizarea şi verificarea cererilor şi a actelor doveditoare, conform prevederilor art. 9 alin. (5) şi ale
art. 11 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin.
(1), (11) şi (12) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, comisia locală va completa anexa nr. 24 şi o va
înainta comisiei judeţene pentru validare.
(3) După validarea anexei nr. 24 foştilor proprietari li se reconstituie dreptul de proprietate în localităţile în care
există terenuri agricole, aflate la dispoziţia comisiilor locale, iar în situaţia în care aceste suprafeţe sunt
insuficiente, din domeniul privat al statului din acelaşi judeţ sau din judeţele învecinate. În aceste situaţii se vor
elibera titluri de proprietate în condiţiile legii.
(4) În cazurile în care compensarea nu este posibilă se vor acorda despăgubiri foştilor proprietari sau
moştenitorilor acestora, în condiţiile legii, şi se vor înscrie în anexa nr. 23.
(5) Atât în cazul terenurilor agricole cât şi în cazul celor forestiere valoarea probantă a actelor doveditoare este
aceiaşi.
Art. 43. - (1) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din
Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte anexa nr. 24a).
(2) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuţi la art. 4 alin. (1 1) din Legea nr.
1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte anexa nr. 24b).
(3) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuţi la art. 4 alin. (1 2) din Legea nr.
1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte anexa nr. 24c).
(4) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuţi la art. 4 alin. (1 3) din Legea nr.
1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, când despăgubirile sunt plătite de investitor, se întocmeşte
anexa nr. 24d). Când despăgubirile sunt plătite de stat se întocmeşte anexa nr. 23.
Art. 44. - În anexa nr. 25 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita
suprafeţei de teren agricol de până la 10 ha de familie şi li s-a aplicat cota de reducere, care au solicitat prin
cerere acest drept, potrivit art. 5 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 45. - (1) În situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de doi solicitanţi, dintre care unul este
proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945-1990, iar cel de-al doilea este
persoana care a fost împroprietărită cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat în orice mod de
cooperativă sau de stat, se vor restitui în natură ambilor solicitanţi, în limita resurselor de teren existente. Aceste
persoane se înscriu în anexa nr. 26.
(2) În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natură teren primului proprietar, iar cel de-al
doilea va fi despăgubit în condiţiile legii şi vor fi înscrişi în anexa nr. 23.
(3) În cazul lipsei resurselor se acordă despăgubiri, potrivit legii, ambilor proprietari şi vor fi înscrişi în anexa nr.
23.
Art. 46. - Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform Legii nr. 1/2000, cu
modificările ulterioare, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauză au deja un titlu în
condiţiile Legii nr. 18/1991; în caz contrar se va emite un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafaţă.
CAPITOLUL VII
Retrocedarea terenurilor agricole
Art. 47. - (1) În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare şi conform art. 9 şi 10
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
terenurile care fac obiectul retrocedării drepturilor proprietarilor, conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor preda pe bază de
protocol comisiilor locale, în vederea eliberării titlurilor de proprietate şi punerii în posesie a celor îndreptăţiţi, în
cel mult 30 zile de la comunicarea hotărârii însoţită de documentaţia care a stat la baza acesteia.
(2) Comisia judeţeană comunică hotărârea şi documentaţia necesară, în termen de 10 zile de la validarea
propunerii, comisiei locale de fond funciar.
Art. 48. - (1) În anexa nr. 27 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar la societăţile
comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, şi
cărora li se restituie în natură suprafeţe agricole, pe baza documentelor care atestă fosta proprietate, în
perimetrul acestor societăţi, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.
(2) În situaţia în care li s-a stabilit calitatea de acţionar la alte societăţi comerciale, foste I.A.S., decât acolo
unde a fost situat terenul, punerea în posesie se face, în funcţie de opţiune, pe vechiul amplasament, dacă este
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liber, iar în situaţia în care nu este liber, cu acordul persoanelor fizice îndreptăţite, se stabileşte un nou
amplasament.
Art. 49. - (1) În anexa nr. 28 se înscriu terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare,
au constituit patrimoniul Academiei Române, universităţilor şi instituţiilor de învăţământ superior cu profil agricol,
care trec în proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 cu modificările ulterioare.
(2) Comasările realizate de Agenţia Domeniilor Statului conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr.
1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se fac fără a se ţine seama de organizarea administrativ
teritorială, şi sunt validate de Comisiile Judeţene pe raza cărora se află terenurile.
Art. 50. - În anexa nr. 29 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate la
institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, precum şi la regiile autonome cu profil agricol sau la
societăţile naţionale cu profil agricol şi cărora li se restituie suprafeţele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea
nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 51. - Pentru delimitarea terenurilor solicitate pe vechile amplasamente se va proceda conform prevederilor
art. 12 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, şi a procedurilor prevăzute de aceasta.
Art. 52. - Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comisiei judeţene, va întocmi şi va înainta lunar, până la
data de 5 a fiecărei luni calendaristice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi Autorităţii Naţionale
pentru Restituirea Proprietăţilor, situaţiile centralizatoare pe comune şi pe total judeţ, prevăzute în anexele nr. 2249, va comunica stadiul acestora, precum şi al realizării aplicării prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu
modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, inclusiv punerea în posesie şi emiterea
titlurilor de proprietate, propunerile de măsuri şi, după caz, de stabilire a răspunderii pentru primarii care
împiedică în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele şi în condiţiile stabilite de lege.
Art. 53. - În anexa nr. 30 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 37-39 din Legea nr. 18/1991,
republicată, cu modificările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole şi
pentru diferenţa dintre suprafaţa primită şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar
deposedat, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.
Art. 54. - În anexa nr. 23 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru care nu există suprafeţe de teren agricol pentru restituirea integrală
a proprietăţii, solicitate prin cerere, cărora li se vor acorda despăgubiri.
Art. 55. - În anexa nr. 31 se înscriu persoanele juridice îndreptăţite să li se acorde despăgubiri pentru
reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul în care restituirea în natură nu este posibil de realizat, conform
prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.
Art. 56. - În anexa nr. 32 se înscriu structurile reprezentative ale unităţilor de cult, care dobândesc prin
reconstituire suprafeţe de teren agricol pe care le-au avut, potrivit art. 23 alin. (12) din Legea nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 57. - În anexa nr. 33 se înscriu structurile reprezentative ale unităţilor de cult cărora li se constituie dreptul
de proprietate conform alin. (11) al art. 23 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 58. - În anexa nr. 34 se înscriu unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, şcolile
generale din mediul rural şi instituţiile publice de ocrotire a copiilor, cărora li se restituie suprafeţele de teren pe
care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările
ulterioare.
Art. 59. - În anexa nr. 35 se înscriu unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic şi şcolile
generale din mediul rural, cărora li se atribuie în folosinţă suprafeţe de teren agricol până la 50 ha din rezerva
comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 60. - În anexa nr. 36 se înscriu suprafeţele proprietate de stat prevăzute la art. 22 1 din Legea nr. 1/2000,
cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VIII
Retrocedarea terenurilor forestiere
Art. 61. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se face, pe vechile
amplasamente, din suprafeţele de teren cu destinaţie forestieră cuprinse în amenajamentele silvice şi din
terenurile cu destinaţie agricolă acoperite cu vegetaţie forestieră: păşuni împădurite, tufărişuri, zăvoaie şi altele
asemenea. Reconstituirea se va face având în vedere structura de proprietate existentă la momentul deposedării
abuzive a acestor terenuri de către regimul comunist.
(2) Terenurile forestiere nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate.
(3) Persoanele fizice, cetăţeni români, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau domiciliul în ţară sau în
străinătate, se înscriu în anexa nr. 37, împreună cu datele referitoare la suprafaţă şi amplasament, stabilite de
comisie, potrivit art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 62. - Persoanele fizice care solicită reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, pentru
suprafeţe de teren care fac obiectul art. 291 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se
înscriu în anexa nr. 38.
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Art. 63. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru formele asociative de proprietate asupra terenurilor
cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate,
composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte
comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri se face, pe vechile amplasamente, restituindu-se în întregime
suprafaţa avută în proprietate, potrivit tabelului nominal cuprins în anexa nr. 39.
(2) În cazul formelor asociative existente, cererea de reconstituire se formulează de către reprezentantul legal
al formei asociative.
(3) În cazul formelor asociative care se înfiinţează după intrarea în vigoare a prezentului regulament cererea de
reconstituire se formulează de către comisia ad-hoc al formei asociative.
Art. 64. - (1) Centrele eparhiale, protoieriile, parohiile, filiile, schiturile, mănăstirile, înfiinţate până la data
intrării în vigoare a legii, care solicită reconstituirea dreptului de proprietate în condiţiile art. 29 din Legea nr.
1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 40.
(2) Diferenţa de suprafaţa neatribuită din fondul cultelor religioase, după împroprietărirea unităţilor de cult,
conform art. 29 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, nemodificată, se reconstituie în forma de proprietate şi structura
de administrare existente la momentul preluării pădurilor de către stat.
(3) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenţa prevăzută la alin. (2) se face de către comisia
judeţeană competentă. Fondurile vor fi administrate pe baza statutelor şi regulamentelor din perioada 1921-1945,
actualizate cu legislaţia în vigoare, potrivit art. 29 alin. (32) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 65. - Comunele, oraşele şi municipiile care au deţinut în proprietate terenuri forestiere şi care solicită
reconstituirea dreptului de proprietate se înscriu în anexa nr. 41, împreună cu datele stabilite de comisia
judeţeană, referitoare la suprafaţă şi amplasament. Pădurile date în folosinţă comunelor în baza Hotărârii
Consiliului de Miniştri nr. 2.315/1954 nu fac obiectul restituirii către acestea.
Art. 66. - (1) Construcţiile prevăzute la art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, trec în proprietatea persoanelor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor pe
care se află imobilele, se înscriu într-un registru special, consemnate în procesul-verbal de punere în posesie care
devine anexă la titlul de proprietate.
(2) Construcţiile de pe terenurile forestiere vor fi inventariate de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva,
prin unităţile sale, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Listele cu bunurile
inventariate vor fi depuse la comisiile locale de fond funciar în termen de 10 zile de la inventariere.
(3) După identificarea amplasamentelor solicitate de proprietari şi verificarea listelor prevăzute la alin. (3)
comisiile locale transmit documentaţia comisiei judeţene, pentru validare, în termen de 15 zile de la înregistrarea
cererii.
(4) În cazul prevăzut la art. 6 lit. 1) din prezentul regulament, listele vor fi comunicate direct comisiei judeţene.
(5) Punerea în posesie a terenurilor şi a construcţiilor se va face în termen de 30 zile de la validare.
Art. 67. - (1) Construcţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 se restituie proprietarilor sau
moştenitorilor acestora în starea în care au fost preluate. Investiţiile făcute de deţinătorul actual se suportă de
către proprietar, în măsura în care nu au fost amortizate.
(2) Proprietarul terenului poate opta pentru plata investiţiilor sau poate solicita alt amplasament.
Art. 68. - (1) Sediile ocoalelor silvice şi terenurile pe care acestea se află trec în proprietatea privată a
persoanelor care au redobândit terenuri în proprietate dacă suprafaţa care se retrocedează este mai mare decât
jumătate din suprafaţa administrată de respectivul ocol silvic anterior retrocedării în proprietate individuală sau în
asociere cu alte persoane fizice sau juridice şi dacă păstrează destinaţia acestora.
(2) Schimbarea destinaţiei sediului în cazul în care situaţia avută în vedere la retrocedare nu s-a schimbat existenţa terenului forestier, deservirea majorităţii acestui teren, alte asemenea situaţii - obligă pe proprietarul
terenului la plata preţului actualizat al construcţiei către fostul deţinător care a făcut investiţia.
Art. 69. - (1) Persoanele fizice şi juridice înscrise în anexele nr. 37, 40, 41 şi nr. 38, cărora li s-a validat
reconstituirea dreptului de proprietate şi care nu pot fi puse în posesie pe amplasamente situate în competenţa
teritorială a comisiei locale, se vor înscrie de către comisia judeţeană în anexa nr. 42.
(2) Stabilirea noului amplasament se face de către comisia judeţeană în apropierea vechiului amplasament,
acceptat de fostul proprietar sau de moştenitorii acestuia, în condiţiile prevăzute la art. 24 din Legea nr. 1/2000,
cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Persoanele fizice şi juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care
nu se poate face punerea în posesie pe vechiul amplasament se înscriu împreună cu datele corespunzătoare în
anexa nr. 43.
Art. 70. - Anexele nr. 37, 40, 41 şi nr. 38 se semnează de către preşedintele comisiei locale, secretarul acesteia
şi de şeful ocolului silvic.
Art. 71. - (1) Punerea în posesie se va face cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Deţinătorul actual al terenului forestier care face obiectul retrocedării pune la dispoziţie comisiilor locale sau
judeţene, după caz, terenurile validate, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite, în termen de cel
mult 30 de zile de la validarea cererilor de către comisia judeţeană.
Art. 72. - Punerea în posesie a proprietarilor - persoane fizice şi juridice - în cadrul zonelor teritoriale delimitate
se va face de comisia locală sau de comisia judeţeană, după caz, conform planului parcelar elaborat pe baza
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planurilor amenajistice şi a măsurătorilor topografice. Comisia va comunica reprezentanţilor deţinătorilor actuali ai
terenurilor care se restituie data punerii în posesie care nu poate fi mai târziu de 30 de zile de la data validării.
Art. 73. - (1) Comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale încunoştinţează în scris, cu confirmare de primire,
persoanele cărora li s-a validat propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate, asupra datei la care va
avea loc punerea în posesie, în termen de 15 zile de la comunicarea validării de către comisia judeţeană.
Totodată, amplasamentul şi data punerii în posesie se afişează şi la sediul primăriei.
(2) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate să se prezinte la data stabilită pentru punerea în
posesie pot împuternici, prin procură specială şi autentică, cu menţiunea "Pentru punerea în posesie", alte
persoane care vor semna procesul-verbal de punere în posesie.
(3) Cu ocazia punerii în posesie a proprietarilor persoane fizice aceştia semnează procesul-verbal de punere în
posesie, prevăzut în anexa nr. 44 primind, la cerere, spre informare, o copie de pe descrierea parcelară aferentă
din amenajamentul silvic în vigoare sau, după caz, pentru suprafeţele situate în terenurile cu destinaţie agricolă,
din amenajamentele silvopastorale.
(4) Dacă cel îndreptăţit nu se prezintă personal sau prin împuternicit în vederea preluării efective a terenului
forestier, acesta rămâne temporar în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.
Art. 74. - Punerea în posesie a persoanelor juridice se face în prezenţa reprezentantului inspectoratului teritorial
de regim silvic şi vânătoare. La punerea în posesie participă în mod obligatoriu personalul silvic gestionar şi
împuterniciţii persoanelor juridice deţinătoare, precum şi ai celor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate,
care vor semna procesul-verbal de punere în posesie. La cerere, persoana fizică sau împuternicitul persoanei
juridice care a fost pusă în posesie va primi gratuit o copie de pe descrierea parcelară aferentă prevăzută în
amenajamentele silvice sau silvopastorale, după caz.
Art. 75. - (1) După operaţiunile de validare şi punere în posesie, pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile
comunale, orăşeneşti sau municipale, comisia judeţeană emite titluri de proprietate conform modelului prezentat
în anexa nr. 45. Documentaţiile pentru emiterea titlului de proprietate se întocmesc în două exemplare, dintre
care unul se reţine la comisia judeţeană, iar celălalt se transmite inspectoratului teritorial de regim silvic şi
cinegetic pentru arhivare. Formularele de titluri de proprietate se tipăresc prin grija Ministerului Administraţiei şi
Internelor şi a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu
regim special, în carnete a câte 100 de file. Formularele de titlu de proprietate existente se predau comisiei
judeţene pe bază de protocol şi proces-verbal de predare-primire.
(2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, de secretarul general al instituţiei prefectului şi de directorul
general al oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară. Părţile detaşabile ale titlului de proprietate,
semnate, se transmit comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după
care le vor înmâna sub semnătură persoanelor fizice îndreptăţite sau reprezentanţilor împuterniciţi ai persoanelor
juridice. În acest sens comisiile deschid un registru care să cuprindă numele şi prenumele titularului titlului de
proprietate şi semnătura primitorului.
(3) Partea nedetaşabilă a titlului de proprietate - cotorul - se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului judeţean
de cadastru şi publicitate imobiliară, care va transmite în termen de 10 zile o copie de pe titlul de proprietate
inspectorului teritorial de regim silvic şi vânătoare.
(4) Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie conform art. 53 alin. (2) din
Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va elibera după rămânerea
definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti şi după punerea în posesie.
CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 76. - (1) În anexa nr. 46 se înscriu persoanele fizice şi persoanele juridice care au formulat cereri în baza
Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi art.
33 din Legea nr. 1/2000 cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În anexa nr. 47 se înscriu foştii proprietari sau moştenitorii acestora, cărora li se restituie terenurile potrivit
art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Atribuirea în proprietate a terenurilor se face prin ordin al prefectului.
Art. 77. - În anexa nr. 48 se înscriu persoanele fizice cărora li se stabileşte dreptul de proprietate potrivit art. 36
din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 78. - În anexa nr. 49 se înscriu persoanele fizice cărora li se stabileşte dreptul de proprietate potrivit art. 37
din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.
Art. 79. - (1) În toate cazurile prevăzute de Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale şi cele judeţene vor verifica existenţa cererilor şi actele doveditoare
prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestor acte.
(2) După analizarea şi verificarea cererilor şi a actelor doveditoare persoanele fizice şi juridice îndreptăţite se
înscriu de către comisiile locale în anexele nr. 22-49 în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentului regulament.
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(3) Anexele prevăzute la alin. (2) se afişează în locuri vizibile la sediul primăriilor localităţilor, pentru informarea
celor interesaţi, în cadrul aceluiaşi termen.
(4) Cererile însoţite de actele doveditoare, împreună cu anexele prevăzute la alin. (2), se înaintează de
preşedintele comisiei locale la comisia judeţeană pentru verificarea şi validarea acestora, în termen de cel mult 45
zile de la data înregistrării de către petent.
Art. 80. - (1) Persoanele nemulţumite vor proceda conform dispoziţiilor procedurale prevăzute la art. 51-59 din
Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Plângerea formulată potrivit art. 53-56 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, suspendă executarea.
Art. 81. - (1) Primarul, în calitate de preşedinte şi secretarul comisiei locale sunt obligaţi sa comunice foştilor
proprietari toate informaţiile privind persoanele care au obţinut titluri de proprietate pe vechile amplasamente ale
acestora.
(2) Neîndeplinirea în termen de 30 zile a obligaţiei prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 10.000 RON la 30.000 RON.
Art. 82. - (1) Arhivele Naţionale, prin filialele judeţene, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
prin oficiile judeţene, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin direcţiile silvice şi Institutul de Cercetări şi
Amenajări Silvice, Agenţia Domeniilor Statului precum şi alte instituţii deţinătoare de documente privind drepturile
de proprietate ale foştilor proprietari sau preluarea de către stat a terenurilor funciare proprietate privată sunt
obligate să permită, la cerere, consultarea arhivei, să elibereze persoanelor interesate copii de pe actele conţinând
asemenea informaţii în termen de 30 zile.
(2) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) de către funcţionarii investiţi cu aceste atribuţii constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 RON la 10.000 RON.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către prefect pentru angajaţii din cadrul
structurilor care funcţionează la nivelul judeţului şi de către împuterniciţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
proprietăţii pentru angajaţii instituţiilor care funcţionează la nivel naţional.
Art. 83. - (1) Unităţile agricole care au terenuri în administrare sunt obligate să cultive terenurile agricole până
la predarea efectivă a acestora persoanelor îndreptăţite.
(2) Predarea efectivă se face şi în cursul anului agricol dacă părţile convin asupra recuperării cheltuielilor de
producţie de pe terenurile în cauză.
(3) Pentru nelucrarea terenurilor agricole unităţile agricole vor fi sancţionate în conformitate cu prevederile legii.
Art. 84. - Anexele nr. 1-49 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând membrii cooperatori care au adus teren - în extravilan şi
intravilan - în cooperativa agricolă de producţie şi persoanele cărora
li s-a preluat de cooperativă teren în orice mod
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa agricolă adusă sau
preluată în cooperativă,
Nr.

- ha -

din care:

───────────────────────────────

crt. Numele şi

Arabil Vii

prenumele

Livezi Pajişti

teren

Total

Obs.

- ha - - ha - - ha - - ha - neagricol

TOTAL,

────── ────── ────── ─────── - ha -

din care: Extravilan Intravilan E I

E I

E I

E I

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5 6

7 8

9 10 11 12

13

14

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

14

NOTĂ:
În coloana 1 se trec toţi membrii cooperatori care au adus sau li s-a preluat teren în cooperativă şi persoanele
cărora li s-au preluat în orice mod terenuri de către aceasta.
În coloana 2 se înscrie suprafaţa totală de teren agricol adusă în cooperativa agricolă de producţie, rezultată
din: evidenţele cooperativei, cererile de înscriere, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, actele de
proprietate şi cartea funciară sau, în lipsa acestora, din orice alte probe prevăzute de lege, inclusiv din declaraţiile
martorilor, iar în coloanele 3 şi 4, suprafaţa din extravilan şi cea din intravilan, care prin însumare trebuie să
corespundă cu suprafaţa înscrisă în coloana 2.
În coloanele 5-12 se înscriu suprafeţele pe categorii de folosinţă, suma lor fiind egală cu suprafaţa înscrisă în
coloana 3 (extravilan) şi coloana 4 (intravilan).
În coloana 13 se înscriu eventualele suprafeţe neagricole care erau situate în perimetrul terenurilor agricole din
extravilan, aduse în cooperativă (de exemplu: ravene, râpe, tufărişuri, pâlcuri de arboret, drumuri şi altele
asemenea).
E = extravilan.
I = intravilan.
ANEXA Nr. 2a)
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând foştii membrii cooperatori, în viaţă, care au adus
pământ în cooperativa agricolă de producţie în suprafeţe mai mari de 0,5
ha de persoană îndreptăţită (soţ-soţie) şi care solicită în scris
stabilirea dreptului de proprietate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 = Nr. crt.;
1 = Nr. crt. din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament;
2 = Numele şi prenumele;
3 = Suprafaţa agricolă cu care s-a înscris în cooperativa agricolă de producţie (ha);
4 = Suprafaţa agricolă solicitată în proprietate (ha);
5 = Total;
6-7 = Suprafaţa agricolă stabilită în proprietate conform legii (ha), din care:
6 - E;
7 - I;
8-9 = Arabil (ha), din care:
8 - E;
9 - I;
10-11 = Vii (ha), din care:
10 - E;
11 - I;
12-13 = Livezi (ha), din care:
12 - E;
13 - I;
14-15 = Pajişti (ha), din care:
14 - E;
15 - I;
16 = Total teren neagricol (ha);
17 = Diferenţa (ha).
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NOTĂ:
În coloana 1 se trece numărul curent pe care îl are solicitantul în tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.
În coloana 2 se trec numele şi prenumele celor care solicită în scris, în termenul prevăzut de lege, stabilirea
dreptului de proprietate.
În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă conform tabelului cuprins în anexa nr. 1 la regulament.
În coloana 4 se trece suprafaţa agricolă solicitată.
În coloana 5 se trece suprafaţa agricolă totală stabilită în proprietate, conform legii, de persoana îndreptăţită
(nu mai mică de 0,5 ha sau mai mare de 10 ha în echivalent arabil de familie), în coloana 6, suprafaţa din
extravilan, iar în coloana 7, suprafaţa din intravilan.
În coloanele 8-15 se înscriu suprafeţele, pe categorii de folosinţă, din extravilan şi intravilan, suma lor fiind
egală cu suprafaţa înscrisă în coloanele 5, 6 şi 7.
În coloana 16 se trece suprafaţa totală de teren neagricol (E = extravilan; I = intravilan).
În coloana 17 se trece diferenţa rezultată din scăderea coloanei 5 din coloana 3.
ANEXA Nr. 2b)
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând membrii cooperatori, în viaţă, care au adus în
cooperativa agricolă de producţie sub 0,5 ha de teren de persoană
îndreptăţită (soţ-soţie), şi cooperatorii care nu au adus pământ în
cooperativă şi care solicită în scris stabilirea de terenuri în
proprietate, potrivit Legii nr. 18/1991, republicată,
cu modificările ulterioare
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Nr. crt., din anexa nr. 1
B - Numele şi prenumele
C - Suprafaţa agricolă cu care s-a înscris în cooperativă - ha ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa agricolă
stabilită în
Nr.
crt.

proprietate
A

B

C

din care:
───────────────────────────────

conform legii,
- ha -

Arabil Vii

Livezi Pajişti

teren

Total

Diferenţa

- ha - - ha - - ha - - ha - neagricol - ha -

TOTAL,

────── ────── ────── ─────── - ha -

din care: E I

E I

E I

E I

E I

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5 6

7 8

9 10

11 12 13 14

15

16

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTĂ:
În coloana 1 se trece numărul curent din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament, pe care îl are solicitantul
care a adus pământ sub 0,5 ha de persoană îndreptăţită (soţ-soţie) în cooperativa agricolă de producţie.
În coloana 2 se trec numele şi prenumele celor care au adus pământ sub 0,5 ha de persoană îndreptăţită (soţsoţie) şi în continuare celor care nu au adus pământ în cooperativă.

16

În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă adusă în cooperativă, conform tabelului cuprins la anexa nr. 1 la
regulament.
În coloana 4 se trece suprafaţa agricolă totală stabilită în proprietate, conform legii, nu mai mică de 0,5 ha
teren în echivalent arabil de persoană îndreptăţită (soţ-soţie).
În coloana 5 se trece suprafaţa atribuită în extravilan, iar în coloana 6, suprafaţa din intravilan (E = extravilan;
I = intravilan).
În coloanele 7-14 se înscriu suprafeţele, pe categorii de folosinţă, din extravilan şi din intravilan, suma lor fiind
egală cu suprafaţa înscrisă în coloanele 4, 5 şi 6.
În coloana 16 se trece diferenţa rezultată din scăderea coloanei 3 din coloana 4.
ANEXA Nr. 3
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând moştenitorii cooperatorilor decedaţi, care solicită
în scris stabilirea dreptului de proprietate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. a)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTĂ:
În coloana 1 se va trece numărul curent corespunzător persoanei decedate, din tabelul cuprins anexa nr. 1 la
regulament.
În coloana 2 se trec numele şi prenumele cooperatorului decedat care la înscriere în cooperativa agricolă de
producţie a adus teren în cooperativă. Datele se iau din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.
În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.
În coloana 4 se trec numele şi prenumele moştenitorilor care, în termenul prevăzut de lege, au cerut să li se
stabilească dreptul de proprietate. Când sunt mai mulţi moştenitori, aceştia se înscriu într-o singură rubrică [a),
b), c)].
În coloana 5 se trece suprafaţa solicitată de moştenitori.
În coloana 6 se trece suprafaţa agricolă totală stabilită în proprietate, în condiţiile prevăzute de lege.
În coloana 7 se trece suprafaţa stabilită în extravilan.
În coloana 8 se trece suprafaţa stabilită în intravilan (E = extravilan; I = intravilan).
În coloanele 9-16 se trec suprafeţele pe categorii de folosinţă din extravilan şi intravilan.
În coloana 17 se trece suprafaţa totală de teren neagricol.
În coloana 18 se trece diferenţa rezultată din scăderea coloanei 6 din coloana 3.
ANEXA Nr. 4
la regulament
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TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele decorate cu titlurile de "Cavaler al Ordinului
Mihai Viteazul" şi "Mihai Viteazul cu Spade", precum şi, după caz,
moştenitorii lor care nu au în proprietate alte terenuri, cu excepţia
celor care au avut teren, dar l-au înstrăinat, cărora li se stabileşte,
la cerere, dreptul de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991,
republicată, cu modificările ulterioare
Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Decoraţia acordată şi numărul brevetului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa
Suprafaţa
Nr. Numele şi
crt. prenumele

agricolă

agricolă
A

din care:

stabilită ───────────────────────────────

solicitată de comisie Arabil Vii

- ha -

În

Livezi Pajişti

Total

teren

- ha - - ha - - ha - - ha - neagricol

extravilan,

- ha -

- ha ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA Nr. 5
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele care şi-au pierdut total sau parţial
capacitatea de muncă şi moştenitorii celor decedaţi ca urmare a
Revoluţiei din decembrie 1989, care au solicitat în scris să li se
atribuie în proprietate 10.000 mp teren în echivalent arabil
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa agricolă

din care:

Nr. Numele şi Domiciliul ce se atribuie în ───────────────────────────────
crt. prenumele

proprietate,
conform legii,

Arabil Vii

Livezi Pajişti

- ha - - ha - - ha - - ha -

- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTĂ:
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În coloana 1 se trec numele şi prenumele persoanelor invalide şi ale moştenitorilor celor decedaţi ca urmare a
Revoluţiei din decembrie 1989, care au cerut să li se atribuie teren în proprietate în extravilan.
În coloana 2 se va înscrie domiciliul.
În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă atribuită în proprietate, respectiv până la 10.000 mp.
În coloanele 4-7 se trec suprafeţele pe categorii de folosinţă, suma lor fiind egală cu suprafaţa din coloana 3.
ANEXA Nr. 6
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând proprietarii particulari, persoane fizice, cu domiciliul
în România care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producţie
sau, după caz, moştenitorii acestora şi ale căror terenuri sunt comasate
sau preluate fără titlu în perimetrul acestor cooperative şi
nu au fost compensaţi cu alte terenuri, şi care solicită
în scris restituirea acestora
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa

Suprafaţa

din care:

Nr. Numele şi

agricolă

crt. prenumele

comasată se restituie în Arabil Vii

- ha -

agricolă care ────────────────────────────────

proprietate,

Livezi Pajişti

- ha - - ha - - ha - - ha -

- ha ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTĂ:
În coloana 1 se înscriu numele şi prenumele proprietarilor particulari sau, după caz, ale moştenitorilor acestora,
ale căror terenuri din extravilan au fost comasate fără a li se da teren în schimb şi care au solicitat, în termenul
prevăzut de lege, restituirea terenurilor respective.
În coloana 2 se trece suprafaţa agricolă care a fost comasată.
În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă totală care se restituie în proprietate.
În coloanele 4-7 se trec suprafeţele pe categorii de folosinţă.
ANEXA Nr. 7
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele prevăzute la art. 17 din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
care solicită în scris atribuirea de terenuri în proprietate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa agricolă

din care:

Alte

Nr. Numele şi ce se atribuie în ─────────────────────────────── terenuri
crt. prenumele

proprietate,

- ha -

Arabil Vii

Livezi Pajişti neagricole

- ha - - ha - - ha - - ha -

- ha -
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────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTĂ:
În coloana 1 se trec la început numele şi prenumele cetăţenilor români aparţinând minorităţii germane şi, în
continuare, ale celorlalte persoane prevăzute la art. 17 din lege.
În coloana 2 se înscrie suprafaţa ce se atribuie în proprietate.
În coloanele 3-6 se înscriu suprafeţele pe categorii de folosinţă agricolă.
În coloana 7 se înscriu terenurile neagricole.
ANEXA Nr. 8a)
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele care au calitatea de cooperator, dar care
au lucrat în orice mod ca angajaţi în cooperativă sau în asociaţii
intercooperatiste în ultimii 3 ani, şi solicită în scris să primească
în proprietate teren, în conformitate cu prevederile Legii nr.
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa agricolă
Nr.

Numele şi

ce se atribuie în

crt.

prenumele

proprietate,
- ha -

- ha -

din care:
─────────────────────────────────────
Arabil

Vii

Livezi

- ha -

- ha -

- ha -

Pajişti

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTĂ:
În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol în proprietate, corespunzător prevederilor legii.
În coloana 2 se trece suprafaţa agricolă ce se atribuie în proprietate (în extravilan).
În coloanele 3-6 se trec suprafeţele pe categorii de folosinţă.
ANEXA Nr. 8b)
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele care au fost deportate şi care nu
beneficiază de dispoziţiile art. 14-16 din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
care solicită în scris atribuirea de terenuri agricole în proprietate
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────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa agricolă

din care:

Nr. Numele şi ce se atribuie în ─────────────────────────────── Observaţii
crt. prenumele

proprietate,

- ha -

Arabil Vii

Livezi Pajişti

- ha - - ha - - ha - - ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTĂ:
În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol conform prevederilor legii.
În coloana 2 se trece suprafaţa agricolă ce se atribuie în proprietate (în extravilan).
În coloanele 3-6 se trec suprafeţele pe categorii de folosinţă.
ANEXA Nr. 9
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând personalul de specialitate care şi-a desfăşurat activitatea
în unităţile agricole cooperatiste desfiinţate sau reorganizate în
societăţi comerciale, căruia i se atribuie cu prioritate, la cerere,
teren agricol în proprietate, conform art. 19 alin. (1), art. 21
şi art. 118 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Specialitatea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa
Unitatea
Nr.

Numele şi

A

agricolă

în care

crt. prenumele

Suprafaţa

a activat

agricolă

din care:
───────────────────────────────

solicitată stabilită Arabil Vii
- ha -

de

Livezi Pajişti

- ha - - ha - - ha - - ha -

comisie,
- ha ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA Nr. 10a)
la regulament
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TABEL NOMINAL
cuprinzând familiile cu pământ puţin din localităţile cu excedent
de terenuri agricole, care solicită în scris să li se atribuie în
proprietate terenuri în completare până la 10 ha
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

8

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 = Nr. crt.;
1 = Numele şi prenumele;
2 = Suprafaţa agricolă atribuită conform tabelelor prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 3, 4 şi 8 la regulament
(ha);
3 = Suprafaţa agricolă solicitată (ha);
4 = Suprafaţa agricolă totală atribuită (ha),
din care:
5 = Arabil (ha);
6 = Vii (ha);
7 = Livezi (ha);
8 = Pajişti (ha);
NOTĂ:
În coloana 1 se trec numele şi prenumele celui care a solicitat atribuirea de teren.
În coloana 2 se trece suprafaţa totală atribuită, prevăzută în una dintre anexele nr. 2a), 2b), 3, 4 şi 8 la
regulament, în care a fost încadrat iniţial.
În coloana 3 se trece suprafaţa solicitată în plus.
În coloana 4 se trece suprafaţa agricolă totală atribuită (inclusiv cea din coloana 2).
În coloanele 5-8 se trec suprafeţele atribuite pe categorii de folosinţă.
ANEXA Nr. 10b)
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând familiile cu pământ din alte localităţi, care solicită în
scris atribuirea de terenuri în proprietate până la 10 ha, în echivalent
arabil, în zonele cu excedent de suprafaţă, în conformitate
cu prevederile legii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=
=

Nr. crt.;
Numele şi prenumele;
Domiciliul;
Suprafaţa agricolă solicitată (ha);
Suprafaţa agricolă atribuită în proprietate (ha), din care:
Arabil (ha);
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6
7
8
9

=
=
=
=

Vii (ha);
Livezi (ha);
Pajişti (ha);
Observaţii.

NOTĂ:
În coloana 1 se trec numele şi prenumele celui care solicită atribuirea de teren.
În coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului.
În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă solicitată.
În coloana 4 se trece suprafaţa atribuită în proprietate.
În coloanele 5-8 se înscriu suprafeţele atribuite pe categorii de folosinţă.
ANEXA Nr. 11
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând parohiile, schiturile şi mănăstirile din mediul rural care
solicită în scris terenuri agricole în proprietate, conform art. 22
din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Denumirea

crt.

parohiei,

Comuna Suprafaţa Suprafaţa

(satul)

din care:

agricolă agricolă ───────────────────────────────

schitului sau unde îşi solicitată stabilită Arabil Vii
mănăstirii

are

solicitante

sediul

- ha -

de

Livezi Pajişti

- ha - - ha - - ha - - ha -

comisie,
- ha -

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

8

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA Nr. 12a)
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asociaţiilor de tip privat
cu personalitate juridică, conform prevederilor art. 27 din
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Total terenuri neagricole - ha B - Total general - ha C - Observaţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Denumirea

Numele şi Suprafaţa

din care:
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crt. asociaţiei
de tip

prenumele agricolă ──────────────────────────────membrilor

privat cu

total,

asociaţiei - ha -

Arabil Vii

A

B

C

Livezi Pajişti

- ha - - ha - - ha - - ha -

personalitate
juridică*)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) Se înscriu terenurile asociaţiilor de tip privat, cu excepţia terenurilor asociaţiilor de tip privat cu profil
zootehnic.
ANEXA Nr. 12b)
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asociaţiilor de tip privat
cu profil zootehnic, cu personalitate juridică, conform prevederilor
art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Denumirea

crt. asociaţiei
de tip
privat cu

Numele şi Suprafaţa

din care:

Total

Total

prenumele agricolă ─────────────── terenuri general Obs.
membrilor

total,

asociaţiei - ha -

Arabil Pajişti neagricole - ha - ha - - ha -

- ha -

personalitate
juridică
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

8

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA Nr. 12c)
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând terenurile proprietate a societăţilor comerciale pe acţiuni
care se înfiinţează, conform prevederilor art. 30 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, prin reorganizarea asociaţiilor intercooperatiste
sau de stat şi cooperatiste
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Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Total terenuri neagricole - ha B - Total general - ha C - Observaţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Profilul Numele şi Suprafaţa
crt. societăţii

de

din care:

prenumele agricolă ─────────────────────────────── A B C

comerciale producţie
pe acţiuni

total,
- ha -

Arabil Vii

Livezi Pajişti

- ha - - ha - - ha - - ha -

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA Nr. 13
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând foştii proprietari şi moştenitorii acestora, cărora li se
atribuie, la cerere, în proprietate teren cu vegetaţie forestieră,
conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numele şi Suprafaţa

Suprafaţa

Unitatea amenajistică

Observaţii

crt. prenumele deţinută în stabilită de sau, după caz, tarlaua şi
proprietate
- ha -

comisie
- ha -

parcela care se atribuie
- ha -

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTĂ:
În coloana 4 se trece denumirea unităţii amenajistice sau, după caz, tarlaua şi parcela din planul de situaţie
amenajistic sau cadastral.
În coloana 5 se trece categoria de folosinţă existentă pe teren, înscrisă în evidenţa cadastrului funciar.
Suprafaţa de teren cu vegetaţie forestieră împreună cu cea agricolă nu poate depăşi 10 ha de familie, în
echivalent arabil.
ANEXA Nr. 14
la regulament
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TABEL
cuprinzând reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor
legii, care vor fi date în administrarea consiliilor locale
Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Total, din care:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Suprafaţa

Suprafaţa

crt.

existentă în

ce se preia

preia din

administrarea

din folosinţa

terenurile

consiliului

Suprafaţa ce se

cooperativelor

local

agricole

- ha -

- ha -

Suprafaţa
totală a
izlazului

transmise

comunal

unităţilor de stat

reconstituit

- ha -

- ha -

A ─────────────── A ─────────────── A ────────────────── Total
Arabil Pajişti

Arabil Pajişti

───────────────

Arabil Pajişti general, Arabil Pajişti
din
care:

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTĂ:
În comunele compuse din mai multe localităţi suprafaţa de izlaz va fi defalcată pe sate.
ANEXA Nr. 15
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând familiile cărora li se atribuie, la cerere, terenuri în
zona montană, conform art. 43 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numele şi Suprafaţa agricolă

din care:

Alte

crt. prenumele ce se atribuie în ─────────────────────── terenuri Observaţii
proprietate,
- ha -

Arabil Pajişti Livezi neagricole
- ha - - ha - - ha -

- ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA Nr. 16
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele sau, după caz, moştenitorii acestora, ale căror
terenuri au fost preluate de unităţile agricole de stat şi pentru care
primesc acţiuni în condiţiile prevăzute la art. 37 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completărilor
ulterioare, şi cărora li se atribuie o suprafaţă de 5.000 mp de familie,
în echivalent arabil, în condiţiile art. 42 din aceeaşi lege
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numele şi Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa
crt. prenumele ce a fost
preluată
- ha -

de

agricolă agricolă,

5.000 mp stabilită

total

atribuită pentru cei - ha în

care
acţiuni

familie

- ha -

Observaţii

unităţii

agricole de
stat în

administrarea

echivalent primesc
arabil de

Denumirea

căreia se
află terenul

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5=3+4

6

7

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTĂ:
În coloana 1 se
În coloana 2 se
În coloana 3 se
În coloana 4 se
În coloana 5 se
familie sau pentru
agricole de stat.

înscriu mai întâi proprietarii în viaţă şi apoi moştenitorii îndreptăţiţi.
înscrie suprafaţa ce a fost preluată.
înscrie suprafaţa atribuită.
înscrie suprafaţa agricolă pentru care se primesc acţiuni.
înscrie suprafaţa agricolă totală, care însă nu poate depăşi 10 ha, în echivalent arabil, de
toţi moştenitorii autorului lor, chiar dacă terenul se află în administrarea mai multor unităţi

ANEXA Nr. 17
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele sau, după caz, moştenitorii acestora, ale căror
terenuri agricole au intrat în proprietatea statului şi se află în
administrarea consiliilor locale, care se restituie în condiţiile
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prevederilor art. 41 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numele şi Suprafaţa totală

din care:

crt. prenumele agricolă stabilită ─────────────────────────────── Observaţii
să se restituie, Arabil Vii
- ha -

Livezi Pajişti

- ha - - ha - - ha - - ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTĂ:
În coloana 1 se înscriu mai întâi proprietarii în viaţă şi apoi moştenitorii îndreptăţiţi.
În coloana 2 se înscrie suprafaţa agricolă totală stabilită, care nu poate depăşi 10 ha, în echivalent arabil, de
familie sau pentru toţi moştenitorii autorului lor.
ANEXA Nr. 18
la regulament
CRITERIILE
de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosinţă
în echivalent arabil
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Categoria de

Coeficientul de transformare în arabil a categoriilor

folosinţă

de folosinţă agricolă

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Arabil
Păşune

1 ha/1 ha
1 ha păşune este egal cu 1 ha arabil când păşunea poate fi transformată
în arabil din punct de vedere al calităţii solului şi al reliefului.
În cazul în care păşunea diferă de terenul arabil limitrof prin
calitatea solului, relief şi alţi factori care diminuează potenţialul
de producţie, echivalenţa în arabil va fi stabilită de comisie între 1
şi 0,4 ha arabil pentru 1 ha păşune.

Fâneţe

1 ha fâneţe este egal cu 1 ha arabil când fâneţele pot fi transformate
în arabil din punct de vedere al calităţii solului şi al reliefului.
În cazul în care fâneţele diferă de terenul arabil limitrof prin
calitatea solului şi alţi factori care diminuează potenţialul de
producţie, echivalenţa în arabil va fi stabilită de comisie între 1 şi
0,5 ha arabil pentru 1 ha fâneţe.

Vie hibridă

1 ha vie hibridă este egal cu 1 ha arabil.
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Vie nobilă

1 ha vie nobilă poate fi echivalat de către comisie cu 1-4 ha arabil,
în funcţie de calitatea solului, relief, numărul de butuci/ha, vârsta
plantaţiei, podgoria consacrată şi potenţialul de producţie al
plantaţiei.

Livadă clasică

1 ha livadă clasică de pomi poate fi echivalat de comisie cu 1-2 ha

arabil, în funcţie de calitatea solului, relief, numărul de pomi/ha,
vârsta plantaţiei, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate şi
potenţialul de producţie al plantaţiei.
Livadă intensivă 1 ha livadă intensivă şi superintensivă poate fi echivalat de comisie
şi superintensivă cu 1-3,5 ha arabil, în funcţie de calitatea solului, sistemul de
amenajare, numărul de pomi/ha, vârsta plantaţiei, speciile de pomi,
bazinele pomicole consacrate, potenţialul de producţie.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTĂ:
1 ha cu vegetaţie forestieră, primit la cererea celor îndreptăţiţi, în condiţiile prevăzute la art. 41 din Legea nr.
18/1991, republicată, se ia în calcul în raport de 1/1 cu terenul arabil.
Suprafeţele de vii, livezi, păşuni şi fâneţe care au fost aduse sau preluate în cooperativă şi au fost transformate
în arabil se echivalează în arabil cota 1/1.
ANEXA Nr. 19
la regulament
Judeţul ............................
Comuna .............................
PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE Nr. ..........
Încheiat astăzi, ................... 200....., cu ocazia punerii în posesie a proprietarului
................................................. (moştenitorilor defunctului/defunctei) .............................., conform anexei
nr. ....., suprafaţa ................... ha, anexei nr. ......, suprafaţa ............. ha.
A. Suprafaţa primită în extravilan
┌────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────────┬────────────────┐
│

│

│Nr. topografic│Suprafaţă│ Vecinătăţi

│

│

│Nr. │Categoria de ├──────┬───────┼────┬────┼────┬───┬───┬────┤ Observaţii │
│crt.│ folosinţă │Tarla │Parcelă│ ha │ mp │Nord│Est│Sud│Vest│
│

│

│(solă)│

│

│

│

│ │ │

│

│

│

├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 1. │Arabil

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤

│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤

│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤

│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤

├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 2. │ Vii
│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
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│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤

├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 3. │Livezi
│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤

├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 4. │Păşuni
│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤

├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 5. │Fâneţe
│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤

├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 6. │Alte terenuri├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│

│neagricole ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤

├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│

│TOTAL:

│

│

│

│

│

│ │ │

│

│

└────┴─────────────┴──────┴───────┴────┴────┴────┴───┴───┴────┴────────────────┘
B. Suprafaţa primită în intravilan
┌────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────────┬────────────────┐
│

│

│Nr. topografic│Suprafaţa│ Vecinătăţi

│

│

│Nr. │ Categoria ├──────┬───────┼────┬────┼────┬───┬───┬────┤ Observaţii │
│crt.│de folosinţă │Tarla │Parcelă│ ha │ mp │Nord│Est│Sud│Vest│
│

│

│(solă)│

│

│

│

│ │ │

│

│

│

├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 1. │Arabil
│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤

├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 2. │Vii

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤

├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 3. │Livezi

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤

├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 4. │Păşuni

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤

├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 5. │Fâneţe

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤

├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 6. │Curţi,
│

│

│

│construcţii │

│

│

│

│

│

│

│ │ │

│

│ │ │

│

│

│

│

├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│ 7. │Alte terenuri│

│

│

│

│

│ │ │

│

│

│

│

│

│

│

│ │ │

│

│

│neagricole │

├────┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼────────────────┤
│

│TOTAL:

│

│

│

│

│

│ │ │

│

│

└────┴─────────────┴──────┴───────┴────┴────┴────┴───┴───┴────┴────────────────┘
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TOTAL GENERAL (A+B): ........ ha .......... mp,
din care:
Arabil ...................... ha .......... mp
Vii ......................... ha .......... mp
Livezi ...................... ha .......... mp
Păşuni ...................... ha .......... mp
Fâneţe ...................... ha .......... mp
Curţi, construcţii .......... ha .......... mp
Alte terenuri neagricole .... ha .......... mp
Primar,

Secretar,

..................

.................

Specialist în măsurători

Proprietar,

topografice,

.................

........................
ANEXA Nr. 20
la regulament
ROMÂNIA
COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI
DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR
Judeţul ............

Codul | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nr. ................
TITLU DE PROPRIETATE
Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza propunerii comisiei
comunale, orăşeneşti sau municipale şi a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991,
DECLARĂM
Cetăţeanul/Cetăţeana ......................................................., (moştenitorii defunctului/defunctei)
.........................................., din satul ............................., comuna/oraşul ........................, municipiul
................................, judeţul .........................., primeşte în proprietate o suprafaţă totală de ......... ha .......
mp, din care:
- prin reconstituirea dreptului de proprietate ...... ha ..... mp;
- prin constituirea dreptului de proprietate ...... ha ....... mp,
situată pe teritoriul comunei ............................., structurată şi amplasată conform celor menţionate pe verso.
Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din lege.
Prefect,
........

Secretar,
.........

Direcţia generală

pentru agricultură
şi industrie alimentară
Director general,
.....................
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Oficiul judeţean
de cadastru,

geodezie şi cartografie
Director,

....................

Data .................
(verso)
SUPRAFAŢA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE
A. Suprafaţa primită în extravilan
┌────┬───────────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────────┬──────────┐
│

│

│Nr. topografic│Suprafaţă│ Vecinătăţi

│Nr. │ Categoria de
│crt.│
│

folosinţă

│

│

│

├──────┬───────┼────┬────┼────┬───┬───┬────┤Observaţii│

│Tarla │Parcelă│ ha │ mp │Nord│Est│Sud│Vest│

│(Solă)│

│

│

│

│ │ │

│

│

│

├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

│ 1. │Arabil

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

│ 2. │Vii
│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

│ 3. │Livezi
│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 4. │Păşuni

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 5. │Fâneţe

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 6. │Păduri

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 7. │Alte terenuri

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

│neagricole

├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│

│TOTAL:

│

│

│

│

│

│ │ │

│

│

└────┴───────────────────┴──────┴───────┴────┴────┴────┴───┴───┴────┴──────────┘
B. Suprafaţa primită în intravilan
┌────┬───────────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────────┬──────────┐
│

│

│Nr. topografic│Suprafaţă│ Vecinătăţi

│Nr. │ Categoria de

│

│

├──────┬───────┼────┬────┼────┬───┬───┬────┤Observaţii│
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│crt.│
│

folosinţă

│

│Tarla │Parcelă│ ha │ mp │Nord│Est│Sud│Vest│

│(Solă)│

│

│

│

│ │ │

│

│

│

├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

│ 1. │Arabil
│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

│

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 2. │Vii

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 3. │Livezi

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 4. │Păşuni

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 5. │Fâneţe

├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤

├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 6. │Curţi, construcţii │

│

│

│

│

│ │ │

│

│

├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│ 7. │Alte terenuri

│

│

│

│

│

│ │ │

│

│

├────┼───────────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────────┤
│

│TOTAL:

│

│

│

│

│

│ │ │

│

│

└────┴───────────────────┴──────┴───────┴────┴────┴────┴───┴───┴────┴──────────┘
TOTAL GENERAL (A+B): ........ ha .......... mp,
din care:
Arabil ...................... ha .......... mp
Vii ......................... ha .......... mp
Livezi ...................... ha .......... mp
Păşuni ...................... ha .......... mp
Fâneţe ...................... ha .......... mp
Păduri ...................... ha .......... mp
Curţi, construcţii .......... ha .......... mp
Alte terenuri ............... ha .......... mp
ANEXA Nr. 21
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând suprafeţele de teren rămase neatribuite,
care se administrează de consiliul local
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Tarlaua şi Suprafaţa
crt.

parcela
din planul
de situaţie

din care:

Alte

Observaţii

totală, ─────────────────────────────── terenuri
- ha -

Arabil Vii

Livezi Pajişti neagricole

- ha - - ha - - ha - - ha -

- ha -
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

8

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTĂ:
În coloana 8 se evidenţiază folosinţa existentă a terenurilor neagricole înscrise în coloana 7.
ANEXA Nr. 22
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de
proprietate în limita suprafeţei de teren de 10 ha de proprietar
deposedat, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului
de proprietate şi pentru diferenţa dintre această suprafaţă şi cea
pe care au adus-o în cooperativa agricolă de producţie sau care a
fost preluată în orice mod de aceasta, până la limita suprafeţei
de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr.
1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa de teren agricol adusă sau preluată
în cooperativa agricolă de producţie
- ha Nr.

Numele şi

────────────────────────────────────────────── Observaţii

crt. prenumele

din care:

TOTAL, ─────────────────────────────────────
reconstituit diferenţa solicitată
10 ha
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
.......................

Secretar,
.......................
ANEXA Nr. 23
la regulament
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TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice pentru care nu există suprafeţe de teren
suficient agricol pentru restituirea integrală a proprietăţii,
solicitate prin cerere, cărora li se vor acorda diferenţa de
teren/despăgubiri pentru diferenţa de teren neretrocedată, precum şi în
cazurile în care nu sunt terenuri agricole disponibile pentru a fi
reconstituite în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea
nr. 1/2000, cu modificările şi completările şi completări ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Numele şi Suprafaţa neretrocedată

crt. prenumele

- ha -

Diferenţă de teren/

Observaţii

Despăgubiri cuvenite

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,

Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)

...............

Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi
cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
.............................................
ANEXA Nr. 24
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice ale căror terenuri din extravilanul
localităţilor au trecut în proprietatea statului în mod abuziv şi se
găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroamelioraţii
sau de altă natură, care au solicitat sau vor solicita prin cereri
reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit art. 4 din Legea
nr. 1/2000, cu modificările şi completări ulterioare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Numele şi prenumele

crt.

Suprafaţa

Observaţii

- ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Primar,

Secretar,

..............

................
ANEXA Nr. 24a)
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice şi juridice ale căror terenuri din
extravilanul localităţilor au trecut în proprietatea statului în mod
abuziv şi se găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de
hidroamelioraţii, sau de altă natură, care au solicitat prin cereri
reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. 4, alin (1)
din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Numele şi prenumele/

crt.

Suprafaţa

Denumire

Observaţii

- ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,

Secretar,

..............

................
ANEXA Nr. 24b)
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice sau juridice, inclusiv cooperativele
piscicole sau alte forme asociative prevăzute la art. 26 alin. (1), ale
căror terenuri au trecut în proprietatea statului în mod abuziv şi se
află amenajări piscicole, sere sau plantaţii de hamei, de duzi,
plantaţii viticole sau pomicole, care au solicitat prin cereri
reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. (4) alin. (1)1
din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completări ulterioare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Numele şi prenumele

crt.

Suprafaţa

Observaţii

- ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,

Secretar,

..............

................
ANEXA Nr. 24c)
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice sau juridice, ale căror terenuri au trecut
în proprietatea statului în mod abuziv şi pe care s-au efectuat
investiţii, neamortizate până la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2000,
cu modificările şi completările ulterioare, care au solicitat prin
cereri reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. (4)
alin. (1)2 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi
completările ulterioare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Numele şi prenumele

crt.

Suprafaţa

Observaţii

- ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,

Secretar,

..............

................
ANEXA Nr. 24d)
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice sau juridice, ale căror terenuri au trecut
în proprietatea statului în mod abuziv, de pe care investiţiile au fost
vândute cu respectarea legii, care au solicitat prin cereri
reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. (4) alin. (1)3
din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Numele şi prenumele

crt.

Suprafaţa

Observaţii

- ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3
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────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,

Secretar,

..............

................
ANEXA Nr. 25
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate
potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în limita suprafeţei de teren
de până la 10 ha de familie, şi cărora li s-a aplicat cota de reducere,
care au solicitat prin cerere acest teren, conform prevederilor art. 9
alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările
şi completările ulterioare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa de teren agricol de până la
10 ha de familie deţinută în proprietate
- ha Nr.

Numele

───────────────────────────────────────── Observaţii

crt.

şi prenumele

din care:

TOTAL,

──────────────────────────────

reconstituit
cu reducere

diferenţa
solicitată

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..............

Secretar,
................
ANEXA Nr. 26
la regulament
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TABEL NOMINAL
cuprinzând suprafeţele de teren revendicate de 2 solicitanţi, dintre
care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în
perioada anilor 1945-1990, iar cel de-al doilea este persoana care a
fost împroprietărită cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce
a fost preluat sub orice formă de cooperativă, care se vor restitui în
natură ambilor solicitanţi, în limita resurselor de teren existente,
conform prevederilor art. 6 alin. (21) din Legea nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Numele şi prenumele

crt.

Suprafaţa

Observaţii

- ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,

Secretar,

..............

................
ANEXA Nr. 27
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de
acţionar la societăţile comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau
piscicol, în temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
nemodificată, cărora li se restituie în natură suprafeţe agricole, pe
baza documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor
societăţi, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi
completările ulterioare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Numele şi prenumele

crt.

Suprafaţa

Observaţii

- ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..............

Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi
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cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
.........................
ANEXA Nr. 28
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor
doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universităţilor
şi instituţiilor de învăţământ superior cu profil agricol, care trec în
proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea
nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Denumirea instituţiei

crt.

Suprafaţa

Observaţii

- ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,

Secretar,

..............

................
Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi
cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
.........................
ANEXA Nr. 29
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de
proprietate la institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie
agricolă, precum şi la regiile autonome cu profil agricol sau la
societăţile naţionale cu profil agricol, cărora li se restituie
suprafeţele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000,
cu modificările şi completările ulterioare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Nr.

Numele şi prenumele

crt.

Suprafaţa

Observaţii

- ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,

Secretar,

..............

................
Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi
cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
.........................
ANEXA Nr. 30
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice prevăzute la art. 37, 38 şi 39 din Legea
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare,
cărora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, pentru
terenurile agricole şi pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha şi
cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar
deposedat, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa de teren solicitată de la 10 ha la 50 ha,
din care pentru:
Nr. Numele şi ────────────────────────────────────────────────────────────────── Observaţii
crt. prenumele persoane fizice persoane fizice persoane fizice persoane fizice
prevăzute la

cu drepturi la cu drepturi la

art. 37 şi 38 institutele şi
din Legea nr.

regiile

calitatea de

staţiunile de autonome şi la locator conform

18/1991,

cercetare şi

societăţile

republicată,

producţie

naţionale cu

cărora li s-a

agricolă, în

stabilit

care au

art. 25 din
Legea

profil agricol, nr. 16/1994, cu

conformitate cu în conformitate modificările şi

calitatea de

Legea

cu Legea nr.

acţionar

nr. 46/1992

46/1992

completările
ulterioare
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───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..................

Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)

Primar,
..................

Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi
cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
.................................
ANEXA Nr. 31
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele juridice îndreptăţite să li se acorde despăgubiri
pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul în care
restituirea în natură nu este posibil de realizat, conform prevederilor
Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Persoana

crt.

juridică

Suprafaţa

Despăgubiri

neretrocedată

Observaţii

cuvenite

- ha ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
............

Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru,
geodezie şi cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
............................
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ANEXA Nr. 32
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând structurile reprezentative ale unităţilor de cult, care
dobândesc prin reconstituire suprafeţe de teren agricol pe care le-au
avut, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările
şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Denumirea unităţii de cult

crt.

Suprafaţa

Observaţii

- ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Centre eparhiale

până la 100 ha

b) Protoierii

până la 50 ha

c) Mănăstiri şi schituri

până la 50 ha

d) Parohii şi filii

până la 10 ha

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,

Secretar,

..................

..................
Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi
cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
............................
ANEXA Nr. 33
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând structurile reprezentative ale unităţilor de cult
nou-înfiinţate, cărora li se constituie dreptul de proprietate în
limitele art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi
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completările ulterioare, din terenurile disponibile ale consiliului
local, conform alin. (11) al art. 23 din aceeaşi lege
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Denumirea unităţii de cult

crt.

Suprafaţa

Observaţii

- ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,

Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)

............

Oficiul judeţean de cadastru,
geodezie şi cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
............................
ANEXA Nr. 34
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau
silvic, şcolile generale din mediul rural şi instituţiile publice de
ocrotire a copiilor, cărora li se restituie suprafeţele de teren pe care
le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3)
din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Suprafaţa avută Suprafaţa restituită

crt. Denumirea unităţii

în proprietate

- ha -

în proprietate

Observaţii

- ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
...........

Secretar,
..............
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Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
............................
ANEXA Nr. 35
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau
silvic şi şcolile generale din mediul rural, cărora li se atribuie în
folosinţă suprafeţe de teren agricol până la 5 ha din rezerva
comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Suprafaţa avută în Suprafaţa restituită Suprafaţa atribuită Observaţii
crt. unităţii

proprietate
- ha -

în proprietate
- ha -

în folosinţă

- ha -

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,

Secretar,

..............

................
ANEXA Nr. 36
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând suprafeţele proprietăţilor de stat prevăzute la art. 22 1
din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Denumirea proprietăţii de stat şi

Suprafaţa

crt.

modul de provenienţă a terenurilor

- ha -

Observaţii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,

Secretar,

...........

..............
Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)

Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
............................
ANEXA Nr. 37
la regulament
Localitatea ....................
Judeţul ........................
TABEL NOMINAL
cuprinzând foştii proprietari şi moştenitorii acestora, persoane
fizice, cărora li se reconstituie conform prevederilor legale, la
cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie
forestieră, conform art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi
completările ulterioare
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Suprafaţa de pădure reconstituită anterior - ha B - Total, din care:
C - în terenuri cu destinaţie forestieră
D - în terenuri cu destinaţie agricolă
E - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere
F - Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinaţie agricolă
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafaţa
Numele şi
Nr.

Numele şi

prenumele

Suprafaţa

terenurilor

Diferenţa de

acceptată

suprafaţă ce

prenumele forestiere avută de comisie

crt. autorului persoanelor în proprietate
(persoana solicitante
deposedată)

- ha -

A

urmează să fie

primită

- ha C

B

asupra

amplasamentului

- ha -

────────────────────────────
B

Informaţii

C

B

C

D

E

───────────────────────────────
F

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,

Secretar,

..........................

Şeful ocolului silvic,

..........................

..........................
ANEXA Nr. 38
la regulament

Judeţul ...........................
Comuna ............................
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice şi juridice care au solicitat
reconstituirea dreptului de proprietate pe amplasamente care şi-au
schimbat folosinţa iniţială a terenului, potrivit art. 29 din Legea
nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
Semnificaţia coloanei din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Parcelă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea

Amplasament

persoanei Folosinţa

propus în

juridice iniţială Suprafaţa Folosinţa teren cu
Nr.

sau

a

solicitată actuală a folosinţă

crt. numele şi terenului

- ha -

Opţiuni

terenului agricolă

Observaţii

despăgubiri

prenumele solicitat
persoanei

─────────

fizice

Tarla A

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7

8

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
................

Secretar,
.................

Şeful ocolului silvic,
.........................
ANEXA Nr. 39
la regulament

Localitatea .....................
Judeţul .........................
TABEL NOMINAL
cuprinzând foşti membri persoane juridice, precum şi persoane fizice
şi moştenitorii acestora din formele asociative (composesorate,
obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzăşeşti nedivizate, păduri
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grănicereşti, păduri comunale provenite din păduri grănicereşti şi
alte forme asociative asimilate acestora), cărora li se reconstituie
conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra
terenurilor cu vegetaţie forestieră, conform art. 26 din Legea
nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Numele şi prenumele membrului formei asociative
B - Numele şi prenumele persoanelor solicitante
C - TOTAL, din care:
D - În terenuri cu destinaţie forestieră
E - În terenuri cu destinaţie agricolă
E - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere
G - Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinaţie agricolă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea formei

Suprafaţa

asociative care
a avut în
Nr.
crt.

Suprafaţa

terenurilor
forestiere deţinută

proprietate

A

terenuri

în indiviziune de

terenurilor

Informaţii

forestiere,

asupra

B

membrul formei

forestiere

acceptată de amplasamentului**)
comisie

asociative*)

- ha -

───────────────────
C

D

Observaţii

E

C D

──────────── ──────────────────
E

F

G

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
x

x

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL

x

FORMĂ ASOCIATIVĂ:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
...........................

Secretar,
...........................

Şeful ocolului silvic,
..........................

___________
*) Mărimea suprafeţei se calculează în conformitate cu precizările art. 28 alin. (3) din regulament.
**) Informaţiile asupra amplasamentului se redau la rubrica TOTAL a fiecărei forme asociative înscrise în tabel.
ANEXA Nr. 40
la regulament
Localitatea ............................
Judeţul ................................
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TABEL NOMINAL
cuprinzând unităţile de cult şi instituţiile de învăţământ cărora
li se reconstituie, la cerere, conform prevederilor legale, dreptul de
proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - TOTAL, din care:
B - în terenuri cu destinaţie forestieră
C - în terenuri cu destinaţie agricolă
D - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Denumirea

crt. unităţii de

Suprafaţa
rezultată

cult sau a

Suprafaţa

terenurilor

Informaţii

Observaţii

asupra

din acte a forestiere amplasamentului

instituţiei

terenurilor

acceptată

de învăţământ forestiere, de comisie
care a

deţinută

solicitat

anterior (la

- ha -

reconstituirea deposedare)
dreptului de
proprietate
A

- ha ──────────────────────────────────────────────────
B

C A

B

C

D

Identificarea în

cadastrul agricol a
terenurilor cu
destinaţie agricolă

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4 5 6

7

8

9

10

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
........................

Secretar,
........................

Şeful ocolului silvic,
........................
ANEXA Nr. 41
la regulament

Localitatea .............................
Judeţul .................................
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TABEL NOMINAL
cuprinzând comunele, oraşele sau municipiile cărora li se reconstituie
conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra
terenurilor cu vegetaţie forestieră
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - TOTAL, din care:
B - în terenuri cu destinaţie forestieră
C - în terenuri cu destinaţie agricolă
D - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt.

Denumirea
comunei/

Suprafaţa
rezultată

oraşului/

Suprafaţa

terenurilor

Informaţii

Observaţii

asupra

din acte a forestiere amplasamentului

municipiului terenurilor
îndreptăţit

acceptată

forestiere, de comisie

la

deţinută

- ha -

reconstituirea anterior (la
dreptului de deposedare)
proprietate

- ha -

─────────────────────────────────────────────────
A

B

C A

B

C

D

Identificarea

în cadastrul
agricol a
terenurilor
cu destinaţie
agricolă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..................

Secretar,
..................

Şeful ocolului silvic,
...........................
ANEXA Nr. 42
la regulament

Judeţul ..........................
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice şi juridice cărora li se reconstituie
dreptul de proprietate pe amplasamente situate în afara limitelor
de competenţă ale comisiilor locale
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Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Numărul hotărârii de validare a comisiei judeţene
B - Numărul anexei din documentaţia comisiei locale
C - Numărul poziţiei din anexa la documentaţia comisiei locale
D - Comună
E - Tarla
F - Parcelă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Denumirea A B C Suprafaţa
crt. persoanei comisiei
juridice

validată

locale

- ha -

sau

Motivaţia

nerespectării

amplasamentului
iniţial

numele şi

Amplasament în

limitele judeţului,
stabilit de

comisia judeţeană
──────────────────────

prenumele

Cadastru

persoanei

general

fizice

Cadastru
forestier

──────────────────────
D E F

Ocol UP UA

silvic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3 4 5

6

7

8 9 10

11 12 13

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
....................

Secretar,
....................

Şeful ocolului silvic,
..........................
ANEXA Nr. 43
la regulament

Judeţul ........................
Comuna .........................
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice şi juridice cărora li s-a reconstituit
dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care nu se poate
face punerea în posesie pe vechiul amplasament şi care urmează să
primească despăgubiri
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Numărul hotărârii de validare a comisiei judeţene
B - Numărul poziţiei din anexa la hotărârea comisiei judeţene
C - Baza juridică de acordare a despăgubirilor
D - Observaţii
E - Comună
F - Tarla
G - Parcelă
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────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea A B Suprafaţa
crt. persoanei
juridice

validată
- ha -

sau

Amplasament iniţial
stabilit de

de

comisia comunală

C

Sursa

Modalităţi D

de plată

finanţare

───────────────────────

numele şi

Cadastru

Cadastru

prenumele

general

forestier

persoanei

───────────────────────

fizice

E F G

Ocol UP UA

silvic
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2 3

4

5 6 7

8

9 10 11

12

13

14

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
.......................

Secretar,
.......................

Şeful ocolului silvic,
.............................
ANEXA Nr. 44
la regulament

Judeţul .......................
Comuna ........................
PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE Nr. ...........
încheiat astăzi,..............
Subsemnaţii: ..............................., în calitate de primar, ......................,
în calitate de secretar, ............................., în calitate de specialist în măsurători
topografice, ................., în calitate de reprezentant al deţinătorului legal al terenului
ce se predă, şi ..........................., în calitate de proprietar (posesor al buletinului/
cărţii de identitate seria ...... nr. .........., eliberat/eliberată de Poliţia .............)/
reprezentant legal (împuternicirea nr. ......., legalizată la Biroul notarial ...............),
am procedat primii la predarea, iar ultimul la primirea suprafeţei de ................ ha teren
forestier, validată de comisia judeţeană prin Hotărârea/hotărârile nr. ........................
la poziţia ................ din anexa nr. .............. (nr. ........... la poziţia ..........
din anexa nr. ................).
Categoria terenului, amplasamentul cadastral şi vecinătăţile acestuia sunt prezentate în
tabelul de mai jos:
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Tarla
B - Parcelă
C - Deţinători

52

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt.

Categorii de

Amplasamentul

terenuri

Suprafaţa

cadastral

Vecinătăţi ale
amplasamentului cadastral

Ocolul ──────────────────

general

───────────── silvic general forestier
ha mp

────────────────── ─────────────────────────
A B

UP UA

Punct

C

cardinal
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

5 6

7 8

9

10

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Teren forestier
înscris în
amenajamentul silvic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Păşune împădurită
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Alte terenuri cu
vegetaţie forestieră
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL suprafaţă pusă
în posesie:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Predarea s-a făcut în urma unei inspecţii de fond la care a participat
proprietarul/reprezentantul legal care va asigura paza terenului forestier, iar în prezent nu
există cioturi de arbori nemarcate cu ciocane silvice.
Pentru delimitarea de restul fondului forestier a suprafeţei primite s-au folosit
următoarele: ..................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Domnul/doamna ......................................, în calitate de proprietar/reprezentant
legal, declară că a luat cunoştinţă de prevederile legale referitoare la obligaţia respectării
regimului silvic. De la această dată paza şi administrarea terenului preluat vor fi asigurate
de proprietar în conformitate cu prevederile legale.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare (două pentru comisia locală,
unul pentru proprietar şi unul pentru deţinătorul legal).
Primar,
.....................

Secretar,
.......................

Specialist în măsurători topografice,
........................................

Reprezentant al deţinătorului legal al
terenului ce se predă,
....................................

Proprietar/Reprezentant legal,
........................................
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ANEXA Nr. 45
la regulament
ROMÂNIA
COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE
PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR
Judeţul .............. Codul ................
Nr. ..................
Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, constituită în baza Ordinului
prefectului nr. ......./............, analizând propunerile comisiei comunale/orăşeneşti/municipale, în baza
prevederilor Legii nr. 18/1991, ale Legii nr. 169/1997 şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, emite
următorul
TITLU DE PROPRIETATE
Persoana fizică/Persoana juridică ............................. (moştenitorii defunctului/defunctei) ......................,
având domiciliul/sediul în comuna (satul)/oraşul/municipiul ................., judeţul/sectorul ................., primeşte în
proprietate o suprafaţă totală de .............. ha ............ mp, teren cu vegetaţie forestieră, din care: .......... ha
.......... mp, din fondul forestier naţional (cu destinaţie forestieră); ........... ha .............. mp, din afara fondului
forestier naţional (cu destinaţie agricolă), situată pe teritoriul comunei/oraşului/municipiului/sectorului
..........................., structurată şi amplasată conform celor menţionate pe verso şi pusă în posesie conform
Procesului-verbal nr. ........../............ .
Proprietarul va exercita asupra bunurilor de mai sus toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din Constituţia
României şi din legislaţia cu specific silvic în vigoare.
Prefect,

Secretar general,

.................. .........................

Inspectoratul silvic teritorial
Inspector-şef,

................................
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie
Director general,
...........................
Data ..................
SUPRAFAŢA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Tarla
B - Parcelă
C - Deţinători
(verso)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt.

Categorii de terenuri

Suprafaţa Ocolul
silvic

cadastral

Amplasamentul

Vecinătăţi ale

amplasamentului

────────────────── cadastral general

54

─────────
ha mp

general forestier
────────────────── ─────────────────
A B

UP UA

Punct

C

cardinal
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2 3

4

5 6

7 8

9

10

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Teren forestier înscris în
amenajamentul silvic
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Păşune împădurită
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Alte terenuri cu vegetaţie
forestieră necuprinse în
amenajamentul silvic
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL suprafaţă pusă
în posesie:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA Nr. 46
la regulament
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice şi persoanele juridice care au formulat
cereri în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi art. 33
din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Numele şi prenumele persoanelor

crt.

fizice şi juridice

Suprafaţa solicitată

Observaţii

- ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
...........................

Secretar,
..............................
ANEXA Nr. 47
la regulament
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TABEL NOMINAL
cuprinzând foştii proprietari sau moştenitorii acestora, cărora li
se restituie la cerere terenurile fără construcţii, neafectate de
lucrări de investiţii, aprobate potrivit Legii nr. 1/2000, sau cu
lucrări ce au fost deteriorate, distruse şi nu mai prezintă nici o
valoare de întrebuinţare, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu
de donaţie, considerate proprietate publică sau privată a statului
ori a unităţilor administrativ-teritoriale prin aplicarea
dispoziţiilor Decretului nr. 712/1966 şi ale altor acte normative
speciale, potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu
modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Numele şi prenumele

crt.

Suprafaţa

Observaţii

- ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,

Secretar,

...........................

.........................
ANEXA Nr. 48
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit dreptul de
proprietate prin împroprietărire, cu ocazia aplicării Legii nr. 187/1945
pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit
efectiv terenuri la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost
anulată şi li se vor acorda la cerere terenurile respective,
în limita suprafeţelor disponibile, potrivit art. 36 din
Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Numele şi prenumele

crt.

Suprafaţa

Observaţii

- ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
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────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,

Secretar,

............................

.............................
ANEXA Nr. 49
la regulament

TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele fizice cărora li se stabileşte dreptul
de proprietate potrivit art. 37 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi
completările ulterioare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.

Numele şi prenumele Suprafaţa restituită

crt.

Despăgubiri

Observaţii

- ha -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0

1

2

3

4

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Primar,
..........................

Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)
Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi
cartografie (delegat)
Directorul instituţiei,
..............................
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