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Cuprins

CAPITOLUL I. OBIECTUL RECONSTITUIRII/CONSTITUIRII  
DREPTULUI DE PROPRIETATE __________________________________1
1. Cerere de atribuire a terenului pe un amplasament indicat de către 

recla mant. Existenţa altor titluri de proprietate emise pentru acest 
ampla sament. Refuzul de încheiere a unui acord cu proprietarul 
investiţiilor aflate pe teren ____________________________________1

2. Restituire pe vechiul amplasament al terenului deţinut. Condiţii. Lipsa 
probelor. Reconstituirea dreptului de proprietate prin echivalent ______3

3. Teren ocupat de plantaţii pomicole. Reconstituirea dreptului de 
proprietate în natură. Cerere de anulare a titlului __________________6

4. Teren aparţinând domeniului public. Reconstituirea dreptului de 
pro prietate asupra acestuia şi înstrăinarea bunului. Inaplicabilitatea 
principiului bunei‑credinţe ____________________________________8

5. Reconstituire în natură asupra unui teren cu destinaţia de carieră 
de piatră. Lipsa dovezii apartenenţei terenului la domeniul public. 
Reconstituirea dreptului în acelaşi perimetru în favoarea altor  
persoane. Dovada calităţii de moştenitor. Proba dreptului de  
proprietate  ______________________________________________14

6. Reconstituire în natură asupra terenului cu destinaţie de izlaz. 
Nedeţinerea unei suprafeţe cu această categorie de folosinţă la data 
preluării terenului în cooperativă. Nelegalitate ___________________20
NOTĂ __________________________________________________22

7. Împroprietărire efectuată în baza Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea 
reformei agrare. Constituirea dreptului de proprietate solicitată 
în temeiul art. 36 din Legea nr. 1/2000. Calitatea de persoană 
îndreptățită. Terenuri fores tiere care nu pot face obiectul constituirii 
dreptului de proprietate _____________________________________22

8. Natura juridică a dreptului reglementat de dispozițiile art. 36 din  
Legea nr. 1/2000. Drept personal netransmisibil __________________28

9. Suprafaţă de teren atribuită unei unităţi de cercetare din rezerva  
de stat. Revendicarea acesteia în temeiul legilor funciare. Condiţii ___31

10. Indicarea unei alte categorii de folosinţă a terenului nu schimbă 
obiectul cererii de chemare în judecată. Autoritate de lucru judecat ___38

11. Lipsa terenurilor disponibile pentru restituirea în natură. Retrocedare  
în comune limitrofe, iar nu pe întregul teritoriu al judeţului __________41

12. Acord încheiat cu investitorul asupra investiţiilor existente pe terenul 
ce face obiectul cererii de restituire. Necesitatea eliberării hotărârii 
de validare a propunerii de reconstituire. Lipsa titlului de proprietate. 
Consecinţe ______________________________________________44

13. Solicitare de atribuire, în temeiul legilor fondului funciar, a terenului 
aferent construcţiei dobândite în baza Legii nr. 112/1995. Neîncadrare 
în dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 18/1991 ______________________48



X Fond funciar

14. Teren aferent casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și 
curtea și grădina din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate. 
Cerere de eliberare a titlului de proprietate ______________________54

15. Solicitare de atribuire a terenului aferent construcţiei restituite în 
temeiul Legii nr. 10/2001 prin ordinul prefectului. Neîndeplinirea 
condiţiilor. Inexistenţa unui bun în sensul Convenţiei europene a 
drepturilor omului _________________________________________58

16. Refuz de atribuire a terenului aferent construcţiei. Admisibilitatea 
sesi zării instanţei de judecată în lipsa unui răspuns din partea unităţii 
deţinătoare ______________________________________________62

17. Amplasament neidentificat al terenului pe care s‑a dispus 
reconstituirea în natură. Hotărâre a Comisiei judeţene privind 
reconstituirea într‑o altă moda litate decât cea dispusă prin hotărâre 
judecătorească. Nelegalitate _________________________________67

18. Reconstituirea dreptului de proprietate pe un alt amplasament. 
Acceptare de punere în posesie. Solicitare ulterioară de anulare pe 
motivul amplasa mentului ____________________________________70

CAPITOLUL AL II‑LEA. PERSOANELE BENEFICIARE ALE  
PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A DREPTULUI  
DE PROPRIETATE _____________________________________________73
19. Neexercitarea dreptului de opţiune succesorală. Repunerea în 

termenul de acceptare prin cerere adresată Comisiei de fond funciar. 
Distincţie în raport de succesibilul renunţător la moştenire. Lipsa 
temeiului pentru anularea titlului de proprietate __________________73

20. Acceptarea moştenirii prin cererea de reconstituire a dreptului de 
proprietate. Act individual de acceptare  ________________________76

21. Ierarhia probelor în dovedirea calităţii de persoană îndreptăţită la 
reconstituirea dreptului de proprietate. Lipsa probării preluării bunului 
de către stat sau a predării lui către cooperativa agricolă  
de producţie _____________________________________________79

22. Dovada dreptului de proprietate la momentul preluării terenului în 
cooperativa agricolă de producţie. Valoarea probatorie a registrului 
agricol __________________________________________________82

23. Reconstituirea dreptului de proprietate doar pe numele unuia dintre 
soţi. Efecte juridice. Nulitate _________________________________86

24. Proba cu martori pentru dovedirea dreptului de proprietate asupra 
terenului cu privire la care se cere reconstituirea dreptului de 
proprietate. Condiţiile administrării probei testimoniale. Forţa  
probatorie a documentelor existente la arhivele statului ____________91

25. Lipsa de relevanţă a menţiunilor din registrul agricol, în contextul  
nefor mulării cererii privind reconstituirea dreptului de proprietate ____96

26. Constituirea dreptului de proprietate în virtutea calităţii de inginer 
agricol. Neîndeplinirea condiţiilor. Nefinalizarea procesului de 
reconstituire _____________________________________________100



Cuprins XI

27. Cerere de constituire a dreptului de proprietate de pe urma autorului, 
luptător pe front. Condiții. Achiesarea Comisiei locale la pretenţiile 
petenţilor. Consecinţe _____________________________________104

28. Dovada dreptului de proprietate. Neînscrierea actului de dobândire  
în evidenţele funciare locale. Consecinţe. Suplimentarea  
probatoriului ____________________________________________109

29. Cerere de constituire a dreptului de proprietate formulată şi  
în numele soţiei. Existenţa unui mandat tacit ___________________112

30. Formă asociativă de proprietate. Lipsa dovezii dreptului  
de proprietate și a continuării personalității juridice a fostei asociații 
proprietare ______________________________________________117

31. Neîndeplinirea obligaţiei de stabilire a domiciliului în localitatea  
pe raza căreia s‑a constituit dreptul de proprietate. Momentul 
îndeplinirii obligaţiei. Consecinţa neîndeplinirii acesteia. Proprietate 
sub condiţie rezolutorie ____________________________________120

32. Situaţia terţului dobânditor al unui imobil teren reconstituit în baza  
Legii nr. 18/1991, în cazul în care titlul de proprietate al autorului 
iniţial este des fiinţat prin admiterea unei acţiuni în nulitate absolută. 
Posibilitatea subrogării în drepturile persoanelor îndreptăţite la 
reconstituire _____________________________________________124

33. Declaraţie de renunţare la moştenire, ulterioară depunerii cererii de 
reconstituire a dreptului de proprietate. Neîndeplinirea condiţiilor de 
formă pentru renunţare. Efectele acesteia în contextul nedepunerii 
actelor doveditoare îndeplinirii condiţiilor pentru reconstituirea  
dreptului _______________________________________________130

34. Calitatea de moştenitor şi îndreptăţirea la reconstituirea dreptului  
de proprietate, în lipsa cererii adresate Comisiilor de fond funciar ___133

35. Cerere de înscriere în titlul de proprietate alături de ceilalți 
comoștenitori, formulată în termenul de decădere prevăzut de lege,  
dar ulterior momentului la care a fost emis titlul de proprietate. Lipsa 
cererii de reconsti tuire a autorului ____________________________136

36. Renunţare expresă la moştenirea celui care a adus teren în  
cooperativa agricolă de producţie. Lipsa calităţii de persoană  
îndreptăţită _____________________________________________139

37. Vocaţie succesorală la moștenirea defunctului. Insuficienţa acesteia 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate. Lipsa cererii de 
reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferenţa de teren ____142

38. Modalitatea de renunţare la succesiune. Efecte asupra reconstituirii 
dreptului de proprietate ____________________________________145

39. Reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea unităţii  
administra tiv‑teritoriale. Legalitate. Verificarea calităţii de proprietar 
asupra bunului ___________________________________________147

40. Eliberare titlu de proprietate persoanei care nu s‑a înscris în 
cooperativa agricolă de producție şi căreia nu i s‑a preluat teren de 
către stat. Condiţii ________________________________________153
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41. Completarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. 
Coroborarea ei cu alte înscrisuri pentru determinarea persoanei de pe 
urma căreia s‑a cerut atribuirea dreptului ______________________157

42. Condiţii pentru constituirea dreptului de proprietate în temeiul  
preve derilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991. Necesitatea 
atribuirii bunului în baza art. 30 din Legea nr. 58/1974 ____________161

CAPITOLUL AL III‑LEA. PROCEDURA DE RESTITUIRE ______________165
43. Cerere de reconstituire adresată direct instanţei de judecată, în lipsa 

emiterii hotărârii Comisiei judeţene de fond funciar. Nesoluţionarea 
cererii în termenul impus de Legea nr. 165/2013. Lipsă de 
prematuritate. Lipsa dovezii continuităţii dreptului de proprietate  ___165
NOTĂ _________________________________________________170

44. Noţiunea de cerere formulată în materie de fond funciar, prevăzută  
de Legea nr. 165/2013 ____________________________________171

45. Solicitare de reconstituire adresată direct instanţei de judecată.  
Nepar curgerea procedurii administrative. Inadmisibilitate _________175

46. Contestaţie împotriva hotărârii Comisiei locale de fond funciar, 
adresată instanţei de judecată. Inadmisibilitate _________________178

47. Lipsa răspunsului Comisiei de fond funciar la solicitările adresate  
de către instanţa de judecată. Neaplicarea mijloacelor procesuale de 
coerciţie. Consecinţe asupra soluţiei pronunţate de către instanţă în 
aceste condiţii ___________________________________________180

48. Propunere incompletă de reconstituire a dreptului de proprietate. 
Cerere de obligare a Comisiei județene de fond funciar la  
soluționarea acesteia. Respingere  ___________________________183

49. Termenul instituit de Legea nr. 1/2000 pentru depunerea cererii  
de reconstituire. Caractere juridice ___________________________185

50. Reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafaţă de 
teren mai mică decât cea solicitată. Cerere de constatare a 
nulităţii absolute a titlului de proprietate. Neparcurgerea etapelor 
premergătoare. Respingere ________________________________187

51. Lipsa finalizării procedurilor administrative. Invocarea încălcării 
prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia  
europeană a drepturilor omului ______________________________191

52. Tardivitatea formulării cererii de reconstituire. Invocarea unui  
înscris nou ______________________________________________194

53. Termene prohibitive declarate neconstituţionale. Consecinţe asupra 
soluţiei de prematuritate. Constituirea dreptului de proprietate  
asupra terenului aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti ___195

54. Termenul de formulare a plângerii îndreptate împotriva refuzului de 
soluţionare a cererii de atribuire a terenului aferent construcţiei.  
Lipsa comunicării soluţiei prin scrisoare recomandată. Efecte ______199

55. Termenul de formulare a plângerii împotriva hotărârii Comisiei  
jude țene. Invocarea comunicării ulterioare a motivării soluției de 
respingere a propunerii înaintate de către Comisia locală. Cerere  
de repunere în termenul de formulare a plângerii. Respingere ______202
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56. Decăderea din dreptul de completare a dosarelor administrative 
depuse la Comisia de fond funciar, cu înscrisuri doveditoare. 
Indivizibilitatea culpei moştenitorilor __________________________205

57. Termen rezonabil pentru finalizarea procedurilor administrative  
de reconstituire a dreptului de proprietate. Trecerea unui interval  
de 26 de ani. Culpa Comisiilor de fond funciar __________________210
NOTĂ _________________________________________________214

58. Invocarea art. 12 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 ca justificare pentru 
nesoluționarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. 
Pasivitatea autorităților. Acces la justiție. Obligarea autorităților,  
conform atribuţiilor ce le revin, să continue procedura de reconstituire. 
Calitatea procesuală pasivă a Agenţiei Domeniilor Statului ________215
NOTĂ  _________________________________________________224

59. Proba dreptului de proprietate. Dispariţia din rolul fiscal a unei 
suprafeţe de teren ________________________________________224

60. Lipsa titlului de proprietate asupra unei teren stăpânit în fapt.  
Neres pectarea termenului de decădere prevăzut de Legea fondului 
funciar pentru reconstituirea dreptului de proprietate _____________230

61. Acceptarea reconstituirii dreptului de proprietate asupra altui 
ampla sament decât cel prevăzut în hotărârea judecătorească de 
reconstituire. Lipsa culpei Comisiei de fond funciar ______________234

62. Reconstituirea dreptului de proprietate pe un alt amplasament, 
de pe raza unei alte localităţi. Solicitare de anulare a hotărârii 
Comisiei judeţene de fond funciar pentru nerespectarea criteriilor de 
atribuire. Lipsa de finalizare a procedurilor de reconstituire ________237

63. Litigiu privind modalitatea concretă de reconstituire a dreptului de 
proprietate, demarat în temeiul Legii nr. 165/2013. Lipsa unei cauze 
noi în raport cu o judecată anterioară _________________________240

64. Titlu de proprietate datat din anul 1928. Lipsa coroborării acestui 
titlu cu alte mijloace de probă. Lipsa dovezii preluării terenului în 
cooperativa agricolă de producție ____________________________244

65. Dispozitiv cu caracter relativ generic. Neîncălcarea atribuţiilor 
Comisiilor de fond funciar __________________________________246

66. Conflictul intertemporal al prevederilor de lege funciară.  
Aplicabilitatea normelor în timp cu privire la întinderea dreptului  
şi la cererile nesoluţionate până la data apariţiei conflictului _______249

67. Necomunicarea opţiunii de alegere a terenului pe care urmează să  
se dispună punerea în posesie. Lipsa culpei persoanei îndreptăţite _253

68. Reconstituire sub forma acordării de despăgubiri. Solicitare ulterioară 
de atribuire prin echivalent. Lipsa interesului. Autoritate de lucru 
judecat _________________________________________________255

69. Autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri judecătoreşti ce stabileşte 
suprafaţa maximă a terenului ce poate face obiectul reconstituirii. 
Modificarea ulterioară a legislaţiei sub acest aspect. Consecinţe ____260

70. Cerere de majorare a suprafeţelor de teren pentru care s‑a reconstituit 
deja dreptul de proprietate. Nedepunerea solicitării şi a actelor 
doveditoare în termenul prevăzut de lege. Drepturi distincte prevăzute 
de art. 33 din Legea nr. 1/2000. Tardivitate _____________________263
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71. Anularea propriei hotărâri de către Comisia judeţeană de fond funciar. 
Nelegalitate. Posibilitatea obligării Comisiilor de fond funciar la plata 
cheltuielilor de judecată ____________________________________267

72. Neîntocmirea planurilor parcelare şi a lucrărilor de cadastru. 
Consecinţe. Culpa Comisiilor locale de fond funciar ______________271

73. Ordinea contestării hotărârilor Comisiilor de fond funciar. Lipsa 
adresării contestației către Comisia județeană __________________274

74. Semnarea „în alb” a procesului‑verbal de punere în posesie. Invocarea 
propriei culpe. Legalitatea operaţiunii de modificare a titlului _______275

75. Nerespectarea succesiunii etapelor administrative de reconstituire 
a dreptului de proprietate. Solicitare de reconstituire efectuată după 
eliberarea titlului de proprietate necontestat ____________________277

76. Neîndeplinirea obligaţiei de emitere a titlului de proprietate după 25 
de ani de la data stabilirii obligaţiei prin hotărâre judecătorească. 
Intervenirea unor modificări legislative privind procedurile de evidenţă 
cadastrală. Culpa autorităţilor implicate în restituire ______________282

77. Cerere de repunere în termen. Motive temeinice. Inaplicabilitatea 
prevederilor art. 33 din Legea nr. 1/2000 ______________________286

78. Refuz de punere în posesie şi eliberare titlu de proprietate. Incidenţa 
Legii nr. 165/2013 şi a actelor normative ulterioare. Justificare _____290

79. Etapele procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate  
prevăzute de Legea nr. 18/1991 şi Legea nr. 165/2013 ___________297

80. Neîndeplinirea obligației de înaintare a documentației în vederea 
emiterii titlurilor de proprietate. Daune cominatorii. Încălcarea dreptului 
de proprietate din perspectiva Convenției europene a drepturilor 
omului _________________________________________________303

CAPITOLUL AL IV‑LEA. NULITATEA TITLULUI DE PROPRIETATE _____308
81. Distincţia dintre acţiunea în anulare a titlului de proprietate şi  

acţiunea în rectificare a acestuia _____________________________308
82. Acţiune în anularea titlului de proprietate. Analiza compatibilităţii 

cu prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 al Convenţiei europene a 
drepturilor omului ________________________________________314

83. Anularea actului de constituire a dreptului de proprietate, emis  
în baza Legii nr. 18/1991. Controlul judecătoresc al actelor emise  
de Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar. Stabilirea 
competenţei _____________________________________________319

84. Legitimarea procesuală activă şi justificarea interesului în promovarea 
acţiunii în constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate _____322

85. Titlu de proprietate emis în procedura Legii nr. 18/1991. Natură  
juridică _________________________________________________324

86. Admisibilitatea acţiunii în constatarea nulităţii. Justificare __________327
87. Neconcordanţe privind calitatea beneficiarului împroprietării,  

precum şi a suprafeţei de teren ce face obiectul titlului de  
proprietate. Nulitate _______________________________________330
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88. Rezoluţiunea convenţiei de dobândire a construcţiei. Efecte cu privire 
la titlul de proprietate dobândit în temeiul Legii nr. 18/1991 asupra 
terenului aferent. Nulitate __________________________________333

89. Nulitatea titlului de proprietate întemeiată pe motive de drept comun. 
Respingerea cererii _______________________________________338

90. Interesul formulării acţiunii în anularea titlului de proprietate. Lipsa 
acestuia ________________________________________________341

91. Radierea dreptului de proprietate constituit. Anularea titlului de 
proprietate. Lipsa renunţării la drept în formă autentică. Efecte _____345

CAPITOLUL AL V‑LEA. PROCEDURI ULTERIOARE EMITERII  
TITLULUI DE PROPRIETATE: RECTIFICAREA, MODIFICAREA  
ŞI ÎNDREPTAREA ERORILOR __________________________________348
92. Rectificarea titlului de proprietate pentru o suprafaţă de teren mai mare 

decât cea reconstituită. Lipsa parcurgerii procedurii prealabile _____348
93. Solicitare de rectificare a titlului de proprietate ca urmare a noilor 

delimitări teritoriale între localităţile limitrofe. Lipsa unor planuri 
cadastrale actualizate şi avizate corespunzător de către Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară ____________________________352

94. Îndreptarea erorilor materiale intervenite în cuprinsul titlului de 
proprietate. Procedură administrativă. Refuz de parcurgere _______357

95. Rectificarea titlului de proprietate cu privire la vecinătăţi şi 
amplasamentul parcelei, respectiv al tarlalei. Condiţii ____________361

96. Hotărâre a Comisiei județene de fond funciar privind diminuarea 
suprafeței din titlul de proprietate, pe baza unei hotărâri judecătorești. 
Legalitate. Modificare operată de către Oficiul de cadastru  ________365
NOTĂ _________________________________________________367

CAPITOLUL AL VI‑LEA. ASPECTE PROCEDURALE _________________369
97. Noțiunea de proces funciar. Recurs declarat împotriva unei decizii  

date într‑un proces funciar. Inadmisibilitate _____________________369
NOTĂ _________________________________________________371

98. Inexistenţa interesului în solicitarea de anulare a titlului de proprietate,  
în condiţiile neformulării unei cereri de atribuire a terenului ________372

99. Interes în formularea cererii în anulare a ordinului emis de către 
Prefect pentru atribuirea unui teren în proprietate. Lipsa unei cereri  
de atribuire a terenului ce face obiectul ordinului prefectului,  
adresată de persoana care a formulat cererea în anulare  _________373

100. Lipsa calităţii procesuale active a Comisiei locale de fond funciar în 
acţiunea privind constatarea nulităţii absolute a titlului de  
proprietate  _____________________________________________377

101. Calitate procesuală activă. Lipsa calităţii Comisiei locale de fond 
funciar de a solicita instanței finalizarea procedurii de reconstituire. 
Lipsa unei competenţe speciale a unităţii administrativ‑teritoriale de a 
cere emiterea titlurilor de proprietate pentru particularii de pe teritoriul 
său. Imposibilitatea invocării unui interes public concret  __________380
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102. Prezumţia justificării interesului în formularea acţiunii de către 
Primar, în calitate de preşedinte al Comisiei locale de fond funciar. 
Inadmisibilitatea acţiunii în constatarea nulităţii absolute a hotărârii 
Comisiei judeţene de fond funciar, promovată de un participant la 
procedura de reconstituire a dreptului de proprietate _____________382

103. Coparticiparea procesuală obligatorie a Comisiei locale de fond  
funciar şi a Comisiei judeţene de fond funciar într‑un litigiu privind 
reconsti tuirea dreptului de proprietate. Inadmisibilitatea acţiunii 
formulate doar în contradictoriu cu una dintre comisii _____________387

104. Cerere de anulare a titlului de proprietate. Necesitatea introducerii 
în cauză a titularilor dreptului înscris în titlu. Cerere de reconstituire 
a dreptului de proprietate. Coparticipare procesuală obligatorie a 
ambelor Comisii de fond funciar, locală şi judeţeană  _____________390

105. Culpa Comisiilor de fond funciar în derularea procesului. Obligarea  
la plata cheltuielilor de judecată. Fundamentul acordării lor ________392

106. Acțiune respinsă ca rămasă fără obiect. Obligarea pârâtelor,  
în solidar, la plata cheltuielilor de judecată. Culpă procesuală ______395

107. Legitimarea procesuală activă în exercitarea acţiunii în constatarea 
nulităţii titlului de proprietate. Justificarea unui interes ____________397

108. Cerere de modificare a titlului de proprietate. Coparticipare  
procesuală obligatorie și necesară ___________________________401

109. Lipsa calităţii procesuale a Agenţiei Domeniilor Statului în cererea  
de reconstituire a dreptului de proprietate ______________________403
NOTĂ _________________________________________________406

110. Lipsa calității procesuale pasive a unității administrativ‑teritoriale 
în cererea de reconstituire a dreptului de proprietate în natură pe 
amplasamentul indicat de către reclamant _____________________406

111. Daune cominatorii solicitate după intrarea în vigoare a Codului de 
procedură civilă, pentru a determina autoritatea în materia fondului 
funciar să execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, 
după caz, punerea efectivă în posesie. Lipsa solicitării penalităților. 
Corelația dintre Legea nr. 18/1991 și noul Cod de procedură civilă sub 
aspectul mijloacelor de constrângere a debitorului la executarea unei 
obligații ce implică un fapt personal. Inadmisibilitate  _____________408

112. Obligarea Comisiei locale de fond funciar, prin încheiere definitivă, 
în baza dispozițiilor art. 906 alin. (2) CPC, la plata de penalităţi pe 
zi de întârziere până la punerea în executare a titlului executoriu. 
Inadmisibilitatea căii de atac a apelului. Cerere privind obligarea 
Comisiei locale la plata de daune‑interese compensatorii şi moratorii  
şi la plata de daune morale  ________________________________412

113. Hotărâre judecătorească de reconstituirea a dreptului de proprietate 
nepusă în executare. Pierderea caracterului de titlu executoriu. 
Întreruperea prescripţiei executării ___________________________422

114. Autoritate de lucru judecat. Suprapunere de terenuri, obiectul a două 
acțiuni distincte. Neîndeplinirea condiţiilor abuzului de drept  _______429



Cuprins XVII

CAPITOLUL AL VII‑LEA. JURISPRUDENŢA OBLIGATORIE A  
ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE ÎN MATERIA FONDULUI 
FUNCIAR ___________________________________________________431
115. Rectificarea titlului de proprietate. Procedura administrativă 

reglementată de art. 591 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 versus 
procedura judiciară. Competența instanței de judecată ___________431

116. Termenul de formulare a cererii de reconstituire a dreptului de 
proprietate întemeiate pe dispoziţiile art. 11 alin. (21) coroborate cu cele 
ale art. 27 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Aplicarea 
prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 18/1991, care impun obligaţia 
de a depune şi înregistra la primărie cererea de stabilire a dreptului 
de proprietate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare 
a Legii nr. 18/1991, termen prelungit, succesiv, până la data de 
30.11.2005. Lipsa stabilirii unui termen de formulare _____________434

117. Cereri înaintate de comisiile de fond funciar la comisiile de aplicare a 
Legii nr. 10/2001, în baza art. 43 din Legea nr. 165/2013. Stabilirea 
calităţii de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii. Legea  
aplicabilă  ______________________________________________437

118. Moştenitorii care beneficiază de repunerea în termenul de acceptare  
a moştenirii, în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar 
nr. 18/1991 _____________________________________________441

119. Calitatea procesuală activă a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva 
în cadrul plângerilor formulate în procedura prevăzută de art. 53 din 
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, împotriva hotărârilor 
comisiilor judeţene emise în procedura de reconstituire a dreptului de 
proprietate asupra terenurilor forestiere şi al acţiunilor în constatarea 
nulităţii absolute a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate 
asupra terenurilor forestiere, întemeiate pe dispoziţiile art. III din  
Legea nr. 169/1997 _______________________________________443

120. Trecerea terenurilor aflate în administrarea instituţiilor prevăzute de 
art. 9 alin. (1) şi (11) din Legea nr. 1/2000 din domeniul public al statului 
în domeniul privat al unităţii administrativ‑teritoriale, prin hotărâri ale 
Comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate pe vechile 
amplasamente în favoarea foştilor proprietari sau moştenitorilor 
acestora. Obligativitatea parcurgerii procedurii de trecere  
a terenurilor din domeniul public în domeniul privat, prin hotărâre a 
Guvernului ______________________________________________449

121. Teren aferent locuinței trecute în proprietatea statului, redobândite  
pe temeiul Legii nr. 112/1995. Drept de creanță la dobândirea  
acestuia ________________________________________________455

122. Natura juridică a dreptului asupra terenului reprezentând sesie 
bisericească: drept de proprietate/drept de folosinţă. Condiţie pentru 
recunoaşterea calităţii titularului de persoană îndreptăţită _________460

123. Caz de constituire a dreptului de proprietate. Termenul de formulare 
a cererilor de constituire de către categoria de beneficiari prevăzută 
expres de Legea nr. 212/2008 privind modificarea art. 36 din Legea 
nr. 1/2000 ______________________________________________467
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124. Regimul juridic al terenurilor din intravilanul localităţilor, rămase la 
dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale de la persoanele 
care au decedat şi/sau nu au moştenitori. Abrogarea dispoziţiilor 
art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată _________469

125. Constituirea dreptului de proprietate în temeiul art. 21 din Legea 
nr. 18/1991, republicată, fără ca beneficiarul titlului să îşi îndeplinească 
obli gaţia de stabilire a domiciliului pe raza localităţii unde s‑a atribuit 
terenul. Sancţiunea aplicabilă _______________________________473

126. Aplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 165/2013 în situaţia în care, 
anterior intrării în vigoare a acestei legi, persoanele îndreptăţite la 
reconstituirea dreptului de proprietate în baza cererilor formulate 
în temeiul legilor fondului funciar au cesionat unor terţe persoane 
drepturile ce decurg din hotărâri ale Comisiei judeţene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor _______________477

127. Cereri în constatarea nulităţii absolute formulate de primar, în calitate 
de preşedinte al Comisiei locale de fond funciar, în temeiul art. III 
alin. (1) din Legea nr. 169/1997. Inaplicabilitatea cerinţei „interesului 
legitim”, prevăzută de art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 _______486

128. Restituirea pe un alt amplasament a terenurilor agricole şi foştilor 
proprietari, persoane juridice, sau succesorilor acestora, după 
validarea dreptului lor de proprietate de către Comisiile judeţene, 
respectiv Comisia de fond funciar a municipiului Bucureşti ________489

129. Natura juridică a planului parcelar, prin raportare la prevederile 
art. 27 alin. (1), (2) şi (41) din Legea nr. 18/1991. Cerere formulată 
în contradictoriu cu Comisia locală pentru stabilirea dreptului de 
proprietate, de anulare a unui plan parcelar care a stat la baza intabulării 
dreptului de proprietate ce a fost stabilit în baza Legii nr. 18/1991 în 
favoarea unor terţe persoane. Admisibilitatea acţiunii în anularea planului 
parcelar. Inadmisibilitatea sesizării în vederea pronunţării unei hotărâri 
prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept _____________494

130. Modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. III alin. (24) din 
Legea nr. 169/1997 privind cerinţele concrete în care poate fi solicitat 
şi obţinut preţul actualizat al unui teren vândut în baza unui titlu 
constatat nul ulterior vânzării, prin explicitarea sintagmelor „vânzări 
succesive ale terenurilor” şi „preţul actualizat” __________________500

131. Aplicarea în timp a normelor de ordine publică ce reglementează 
nulitatea absolută. Nulităţi introduse ulterior în Legea nr. 169/1997. 
Nulitate virtuală existentă ca atare de la data adoptării actului normativ 
şi care a fost doar formalizată ulterior, prin modificările aduse în 
baza Legii nr. 247/2005. Interpretarea sintagmei „fondul bisericesc 
al cultului”. Interpretarea sintagmei „a avut în proprietate”. Atribuirea 
în proprietate către structurile de cult menţionate în alin. (2) al art. 29 
al Legii nr. 1/2000. Condiţia ca aceste structuri de cult, iar nu cultul 
religios de care ele aparţin, să fi avut în folosinţă, în administrare sau în 
înzestrare terenuri cu destinaţie forestieră. Înlăturarea aplicării sancţiunii 
nulităţii absolute a titlului de proprietate, în temeiul prevederilor art. 1 din 
Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului  
şi al jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului __________502




