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Membru a Coaliției Internaționale a Pământului (ILC) 

         Membru al Uniunii Internaţionale de Ştiinţă a Solului (IUSS) 

   Membru a Rețelei ONG-urilor a Facilității Globale de Mediu (GEF) 

Membru al Asociaţiei Mondiale de Conservare a Solului şi Apei (WASWC) 

            Membru a Platformei Naționale a Parteneriatului Estic cu Uniunea Europeană 

         Membru a Comitetului Consultativ a Platformei Actorilor Locali Dunărene (SUERD) 

        Acreditat la Convenţia Naţiunilor Unite privind Combaterea Deşertificării (UNCCD) 
   Acreditat la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC) 

 
Nr. 38. 08.11.2019       08 noiembrie 2019  

 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

 

 AVIZ la proiectul Codului Funciar 
 

Necesitatea unui nou Cod Funciar, care să reflecte situaţia curentă a fondului funciar şi relaţiile funciare 

stabilite între persoane, este indiscutabilă. Comentariile noastre sunjt următoarele: 

 

1. Lipsesc noțiunile principale utilizate în Cod. 

2. După reforma guvernamentală, mandatele unor instituții (Ministerul Agriculturii Dezvoltării 

Regionale și Mediului - MADRM, Agenția Relații funciare și Cadastru - ARFC, Departamentul 

Cadastru din cadrul Agenției Servicii Publice - ASP, Agenţia Proprietăţii Publice - APP) s-au 

suprapus, ceea ce duce la o lipsă de claritate și crează impedimente birocratice. Noi anticipam că 

Codul Funciar va clarifica aceste lucruri. 

3. Nu sunt reflectate competenţe la aprobarea cadastrului funciar, stabilirea hotarelor între localități, 

raioane. Nu este nominalizată autoritatea care va aproba hotarele unității administrativ-teritoriale. 

4. Este doar parțial descrisă procedura monitoringului funciar şi atribuţiile Autorităţilor în acest 

process. 

5. Studiul realizat în cadrul Strategiei Naționale de Implicare în soluționarea problemelor 

Pământului a demonstrate că în multe localităţi rurale nu a fost efectuată înregistrarea masivă a 

terenurilor din intravilan şi grădini, nu au fost eliberate titlurile, iar în unele localități unde a fost 

efectuată înregistrarea masivă, nu pentru toate terenurile de pe lângă casă au fost eliberate titlurile 

de proproietate.  În proiectul Codului nu se regăsesc reglementările de la art. 11 din actualul Cod 

Funciar și nu este clar cum vor fi soluționate problemele în localitățile respective.  

6. Nu este reflectată schimbarea destinaţiei tuturor categoriilor de terenuri, precum și  schimbarea 

modului de folosinţă a terenurilor din diferite categorii de destinaţie a terenurilor, inclusiv 

clasificarea terenurilor după modurile de folosinţă. 

7. Nu se menționează despre reglementările privind întovărăşirile pomicole. 

8. Articolul 32 prevede transmiterea terenurilor proprietate privată în arendă de către autoritatea 

publică locală. Întrebarea este în ce țări există așa experiență și care este opinia partenerilor de 

dezvoltare față de astfel de inițiative? 

9. Secţiunea 3 descrie consolidarea terenurilor care este în linii mari în contradicție cu „Strategia 

naţională de consolidare a terenurilor Agricole 2012-2027” și nu prevede careva mecanisme viabile 

privind consolidarea terenurilor. Și aici întrebarea este în ce țări există așa experiență care se 

descrie în art. 35 (6) și care este opinia partenerilor de dezvoltare față de astfel de inițiative? 

10. Este o greșeală în Articolul 53. Terenurile pentru amplasarea obiectivelor de ocrotire a naturii (2) 

Regimul juridic a terenurilor ariilor naturale protejate de stat este reglementat de Legea 

nr.1538/1991 privind fondul ariilor naturale protejate de stat  - legea respectivă a fost aprobată în 

1998. 
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11. Câteva comentarii la Articolul 68. Protecţia antierozională a solului şi combaterea alunecărilor de 

teren: 

a. identificarea terenurilor erodate, stabilirea categoriilor şi a gradului eroziunii, inclusiv a 

alunecării terenurilor - eroziunea solurilor și alunecările de teren sunt 2 procese diferite 

și nu poate fi inclusiv a alunecărilor de teren; 

b. organizarea teritoriului în funcţie de măsurile antierozionale aplicate - organizarea 

teritoriului se elaborează în funcție de sol, relief, cultură și se aplică diverse măsuri 

antierozionale  

c. aplicarea asolamentelor şi a sistemelor antierozionale de culturi specifice în benzi şi fîşii 

înierbate, aplicarea agrotehnicii antierozionale – mai corect ar fi: aplicarea sistemului de 

agricultură antierozional, inclusiv ale asolamentului, cultvarea în benzi şi fîşii înierbate, 

măsurilor agrotehnice antierozionale, etc.; 

 

12. Articolul 76d. Încălcarea legislaţiei funciare privind abaterea neautorizată de la proiectele de 

organizare a teritoriului sau de folosinţă a terenului - În primuil rând trebuie de revenit la 

obligativitatea elaborării proiectelor de organizare a teritoriului, ceea ce din 1990 nu se mai face, 

inclusiv de IPOT. 

 

Va fi foarte dificil de a realiza controlul privind respectarea legislaţiei funciare în domeniul folosirii 

terenurilor şi conservării solului, deoarece lipseşte sistemul de monitoring a calității solurilor şi nu 

cunoaştem care este situaţia reală a solurilor, ICPA realizează doar unele cercetări în domeniu pe unele 

parcele pilot, iar conform Convenţiei ONU privind Combaterea Deşertificării RM trebuie să aibă un sistem 

viabil de monitoring şi evaluare a solului, dar Codul Funciar nu include aceste prevederi.  

 

Prevederile Codului Funciar nu-s coordonate cu Strategia Naţională de Mediu 2014-2023, care include, 

printre altele următoarele: elaborarea şi implementarea unui program special de gestionare a resurselor de 

sol; elaborarea şi adoptarea unei legi speciale („Legea solului”) cu mecanisme de asigurare a funcţionării 

ei; constituire a unui organ independent special de gestionare a resurselor de sol, etc., ceea ce nu se regăseşte 

în Codul Funciar.  

 

În contextul celor menționate, AO BIOS nu susține proiectul Codului Funciar în redacția propusă, urmând 

a fi luate în considerație comentariile și propunerile prezentate 

 

Cu respect, 

  

 

 

 

Dr. Valentin Ciubotaru 

Director executiv 

AO BIOS 
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