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 privind modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 Art. I. – Articolul 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale 
Legii nr. 169/1997, 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. Alineatele (31) şi (32) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 „(31) Structurile de cult prevăzute la alin. (2), care au avut în 
folosinţă sau în înzestrare terenuri cu destinaţie forestieră, potrivit 
prevederilor Legii nr. 61/1937 pentru înzestrarea unor mănăstiri ortodoxe 
din ţară cu întinderi de păduri şi alte terenuri, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 66 din 20 martie 1937, astfel cum a fost modificată 
prin Decretul-Lege nr. 47/1938, publicat în Monitorul Oficial nr. 74 din 
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30 martie 1938, cu modificările şi completările ulterioare, dobândesc în 
proprietate respectivele suprafeţe. 
 (32) Sunt exceptate terenurile forestiere din categoria celor 
prevăzute la alin. (31) care au făcut obiectul constituirii sau reconstituirii 
dreptului de proprietate în favoarea structurii de cult respective sau a 
altor structuri ale aceluiaşi cult în judeţul respectiv. 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, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 
 2. După alineatul (32) se introduce un nou alineat, alin. (33), cu 
următorul cuprins: 
 „(33) În situaţia în care suprafeţele avute în înzestrare sau în 
folosinţă au fost atribuite, legal, în proprietate altor persoane fizice sau 
juridice, structurilor de cult prevăzute la alin. (31) le vor fi oferite 
suprafeţe de teren forestier pe alte amplasamente, cu posibilitatea 
comasării, la cerere, a acestor suprafeţe, după ce procesul de 
reconstituire a dreptului de proprietate va fi finalizat.” 
 
 Art. II. – (1) Unităţile de cult prevăzute la alin. (31) al art. 29 din 
Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, vor depune 
cereri de atribuire în proprietate, însoţite de actele doveditoare, 
comisiilor judeţene de aplicare a legilor fondului funciar, în termen de              
6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 (2) 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. 890/2005, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 11 august 2005, cu modificările 
şi completările ulterioare, vor fi modificate în mod corespunzător, în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
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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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