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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru completarea Codului funciar nr. 828/1991 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru completarea Codului funciar nr. 828/1991. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 
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Aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru completarea  

Codului funciar nr. 828/1991 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru completarea Codului funciar 

nr. 828/1991, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr. 124 din 12 martie 2020) 

de către dl Vladimir Bolea, deputat în Parlament, și comunică următoarele. 

Autorul proiectului propune completarea Codului funciar nr. 828/1991 (în 

continuare – Cod funciar) cu articolul 51, care definește noțiunile „teren neîngrijit” 

și „clădiri neîngrijite”, precum și conține prevederi de constatare a stării de fapt a 

acestora de către autoritățile administrației publice locale. 

Conform notei informative, condițiile ce au impus elaborarea proiectului de 

lege sunt cauzate de lipsa cadrului normativ ce reglementează „statutul de terenuri 

și clădiri neîngrijite”, argumentându-se că legislația în domeniu nu abordează 

problema clădirilor neîngrijite, ceea ce face imposibilă crearea mecanismului de 

protecție a mediului natural și a vieții și sănătății populației.  

Potrivit Codului funciar, obiect al relaţiilor funciare sunt terenurile şi 

drepturile asupra lor. În ceea ce privește relaţiile cu privire la folosirea şi protecţia 

clădirilor neîngrijite, precizăm că acestea se reglementează de legislație specială. 

În acest context, referitor la terenuri neîngrijite, informăm că în Codul 

funciar există norme cu privire la protecția și întreținerea terenurilor fondului 

funciar. 

În conformitate cu prevederile art. 8 din Codul funciar, de competenţa 

Guvernului ţine elaborarea măsurilor de protecţie a terenurilor, inclusiv de 

combatere şi prevenire a răspândirii buruienilor, şi organizarea realizării lor. De 

asemenea, potrivit art. 9-10 din cod, de competenţa consiliilor raionale şi 

municipale și consiliilor săteşti (comunale) şi orăşeneşti ţine exercitarea 

controlului asupra folosirii şi protecţiei terenurilor, inclusiv asupra combaterii şi 

prevenirii răspândirii buruienilor.  

Totodată, art. 29 din Codul funciar stabilește că deținătorii de terenuri sunt 

obligaţi să folosească terenurile în conformitate cu destinaţia lor, să ia măsuri de 

prevenire şi combatere a eroziunilor, să întreprindă măsuri de combatere şi 

prevenire a răspândirii buruienilor etc.  

Astfel, potrivit prevederilor art. 51 din Codul funciar, întreprinderile, 

instituţiile, organizaţiile şi cetăţenii sunt obligați, în conformitate cu regulile 

aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, să păstreze plantaţiile verzi, 

să ţină teritoriile atribuite lor într-o ordine conformă cerinţelor sanitare şi de 

protecţie contra incendiilor. 

În acest sens, art. 78-79 și 80 din Codul funciar stabilesc că protecţia 

terenurilor constituie un sistem de măsuri juridice, organizatorice, economice şi 
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de altă natură, prin care se urmăreşte folosirea lor raţională, protecţia lor contra 

efectelor antropogene nocive, precum şi regenerarea şi sporirea fertilităţii solurilor 

(…), și reglementează cerințe ce țin de întreţinerea terenurilor şi modul de 

protecţie a acestora de către deţinătorii de terenuri. 

Totodată, conform art. 88 din Codul funciar, controlul de stat asupra 

folosirii şi protecţiei terenurilor îl exercită Guvernul şi autorităţile administraţiei 

publice locale. Modul de exercitare a controlului de stat asupra folosirii şi 

protecţiei terenurilor se stabileşte de legislaţie.  

În acest sens, art. 115-118 din Codul contravențional al Republicii Moldova 

nr. 218/2008 stabilesc contravenții pentru degradarea terenurilor, neîndeplinirea 

obligaţiei de a aduce terenurile într-o stare care să asigure folosirea lor conform 

destinaţiei, neîndeplinirea obligaţiei de a combate și preveni răspândirea 

buruienilor pe terenuri (cu excepția terenurilor cu destinație agricolă), 

necultivarea terenurilor, neefectuarea măsurilor obligatorii de ameliorare a 

acestora, de protecţie a solului contra eroziunii provocate de vânt şi de apă etc. 

Referitor la clădirile neîngrijite, menționăm că legislația în domeniu 

prevede unele cerințe ce țin de întreținerea acestora. 

Conform prevederilor art. 5 alin. (6) din Legea nr. 75/2015 cu privire la 

locuințe, proprietarul locuinţei sau persoana căreia îi sunt grevate drepturile 

respective este obligată să întreţină locuinţa cu diligenţa unui bun proprietar, să 

nu admită deteriorarea acesteia, să respecte drepturile şi interesele legitime ale 

vecinilor, regulile de folosire a locuinţelor şi regulile de întreţinere a bunurilor 

proprietate comună din blocul locativ, aprobate de către Guvern. Aceleaşi 

obligaţii trebuie respectate şi de către proprietarii încăperilor cu altă destinaţie 

decât cea de locuinţă din blocurile locative.  

Astfel, în conformitate cu art. 5 alin. (5) și art. 58 din Legea nr. 75/2015 cu 

privire la locuințe, controlul asupra folosirii şi întreţinerii locuinţelor, indiferent 

de forma lor de proprietate, precum şi asupra corespunderii locuinţelor şi 

serviciilor comunale prestate exigenţelor tehnice se efectuează de autorităţile 

publice centrale şi locale.  

În acest sens, art. 40 din Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului 

și amenajării teritoriului prevede că proprietarii de terenuri şi construcţii sunt 

responsabili de întreţinerea şi utilizarea lor în concordanţă cu interesele publice, 

stabilite prin documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobată, 

precum şi prin alte reglementări, potrivit legislaţiei.  

Referitor la gestionarea anumitor categorii de deşeuri, informăm că aceste 

prevederi se regăsesc în actele normative din domeniul deșeurilor. 

Conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, 

Inspectoratul pentru Protecţia Mediului exercită controlul şi supravegherea de stat 

a gestionării deşeurilor, inclusiv a deşeurilor de produse supuse reglementărilor de 

responsabilitate extinsă a producătorului, exercită controlul în domeniile de 

activitate economică asupra respectării prevederilor legii precitate şi ale actelor 

normative de către instituţii, organizaţii, agenţii economici, indiferent de tipul de 
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proprietate şi forma juridică de organizare, şi de către persoanele fizice, inclusiv 

străine etc. De asemenea, constată şi examinează contravenţii şi aplică sancţiuni 

conform Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008. 

Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea 

administrativă, de competența autorităților publice locale ține colectarea, 

asigurarea etapizată a condițiilor pentru colectare separată și transportarea 

deșeurilor, inclusiv salubrizarea şi întreţinerea terenurilor pentru depozitarea 

acestora. 

Ținând cont de cele menționate, constatăm că noțiunile propuse în proiect 

nu țin de legislația funciară și nu constituie obiect de reglementare al Codului 

funciar, iar criteriile de încadrare a imobilelor neîngrijite (clădiri și terenuri) în 

noțiunile respective constituie obiectul actelor normative în domeniul gospodăririi 

comunale. 

https://weblex.md/item/view/id/903b59b282566f4fa8581e3ba1ee7066
lex:LPLP20061228435
lex:LPLP20061228435
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Proiect

LEGE
pentru completarea Codului fu nciar nr. 828/199 r

Art. II. Dispozilii finale gi tranzitorii

(r) Prezenta lege intr[ in vigoare la data publicXrii in Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.

(z) Guvernul, in termen de 6 luni de la data intrlrii in vigoare a
prezentei legi:

- va aduce actele sale normative in concordan{d cu prezenta lege;
- va elabora actele normative necesare implementdrii prezentei legi.

l

PRESEDINTELE PARTAMENTULUI

Parlamentul adoptd prezenta lege organicd.
Art. I. - Codul funciar nr.8z8/t99r (publicat in Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, nr.1o7 din o4.o9.zoot, art.BrT), se completeazd dupd
cum urmeaz5:

Dupd articolul 5 se va completa cu articolul 5'cu urmltorul cuprins:
,+{rticolul Sr. Terenuri qi clidiri neingrijite
Prin teren neingrijit se inlelege un sector de teren situat in intravilanul

sau extravilanul localitlqii, care face obiectul unui drept de proprietate
publicd gi/sau privat5, aflat in stare de paragind, insalubru (pe care sunt
depozitate deqeuri din constructii, vegetale, gunoaie, cadawe de animale
sau orice tip de depozitiri necontrolate etc.), intr-o stare continud de
degradare, cu impact negativ asupra sindt5lii publice, mediului natural,
cultural Ei urban.

Prin clddire neingrijitl se inlelege un obiect aferent unui sector de teren
situat in intravilanul sau extravilanul localit5lii (construclie, edificiu, obiect
industrial, etc.), care face obiectul unui drept de proprietate publicd qi/sau
privat5, nefinalizatd, p5rdsitI, in stare avansatl de degradare, de paragin[,
insalubrd, avariat5, nefinisatl, cu falade, geamuri deteriorate gi acoperiquri
degradate, energetic ineficiente (lipsa sau deteriorarea straturilor de
termoizolare a fa{adelor, acoperiEurilor, geamuri sparte sau neconform
vitrate, etc), sisteme de condilionare Ei alte instala{ii pe falade montate
neautorizat sau, alte situatii de asemenea naturd care incalcd normele de
intrelinere, de protectie la incendii, sanitare, ecologice, urbanistice.

Constatarea stlrii de fapt se face prin proces-verbal/not5 de constatare
cu documentalia aferentd accsteia intocmiti de cdtre
persoana/persoanele/comisie imputernicite prin dispozilie de cltre
primarul satului/comunei/ora;ului/ municipiului/sectorului municipiului
ChiEinIu".



NOTA INFORMATTVA

la proiectul de lege pentru completarea
Codului funciar nr.8z8/r99r

r. Denumirea autorului qi, dupi caz, a participanlilor la elaborarea
proiectului

In conformitate cu prevederile art.7 din Codul funciar nr.8zBlt99t
,,de competenla Parlamentului fin:
-reglementarea legislativd a rela{iilor funciare pe intregul teritoriu al Republicii
Moldova;
-organizarea controlului asupra respectlrii legislatiei funciare;
-stabilirea suprafe!elor cu regim juridic special;
-stabilirea tarifelor pentru calcularea prelului normativ al p5mintului qi cotelor
impozitului funciar".

Totodatd, conform art.22 ,,se interzice atribuirea in folosintd (inclusiv
provizorie), a terenurilor in alte scopuri decit cele agricole qi silvice
intreprinderilor, instituliilor qi organizaliilor care nu au reparat prejudiciile Ei

pierderile de produclie agricold, legate de terenurile repartizate anterior, sau

care nu qi-au indeplinit obligaliile cdtre delindtori privind folosirea conform
destinaliei a terenurilor, anterior productive qi degradate ulterior din vina
acestor intreprinderi, institulii Ei organizalii".

insi, legislalia de domeniu nu abordeazd problema clidirilor neingrijite, ceea ce

face imposibilS crearea mecanismului de proteclie a mediului natr"rral qi

respectiv, a vielii 9i sIn5td{ii populaliei.

Supunem atenliei cI dispoziliile art.25 impun aplicarea sancfiunilor
contraventionale ,,in cazul cind definltorul cu titlu de posesiune sau de folosinld
nu utilizeazl terenul in scopul in care i s-a atribuit, ... , in cazul in care delin[torul
nu-gi indeplinegte obligaliile in termenul stabilit (nu mai mare de doi ani), el va
pierde dreptul de posesiune sau de folosinlX a terenului prin decizia instanlei
judecdtoreqti Ia cererea proprietarului funciar".

in partea ce {ine de neexecutarea obligafiilor de urmXrire a comportlrii in
exploatare a construcliilor referitor la rezisten!5 qi la stabilitate, neexecutarea
lucrdrilor de intrelinere, reparalie qi consolidare ce decurg din aceast[ urmdrire
se sanc{ioneazd at amendd (de la 6o la 9o de unit5li convenlionale aplicat[
persoanei fizice Ei respectiv, de la 9o la r8o de unitdli convenlionale aplicatl

3

Vladimir BOLEA, deputat
z. Condiliile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi
finalit[[ile urmdrite

I



persoanei cu ftrnctie de rlspundere), in conformitate a) arl.r77 alin.(t) lit.e) din
Codul contraventional nr.zr8/zoo8, ceea ce este insuficient, deoarece nu sunt
luate in calcul problemele create de clidirile neingrijite.
Potrivit Dic{ionarului explicatiu al limbii romdne conceptul de neingrijit
inseamnd: ,,Care este lXsat in paragind", respectiv, paragini se explic[ prin:

,,-Teren necultivat, neingrijit, acoperit de buruieni; teren neproductiv.
-Ruind, dlrdpdndturX; construclie dlripinatS.
-Stare de pdrdsire, de neingrijire a unui teren sau a unei construclii".t

Cu toate acestea, Ia etapa actualS, in Republica Moldova nu existl un cadru
normativ care sd reglementeze statutul de terenuri gi clddiri neingrijite.

in opinia noastre, un prim pas in vederea inilierii soluliondrii spelei in cauz5,

constituie completarea cadrului normativ cu definilia ,,terenuri gi cl5diri
neingrijite".

TotodatX, venim cu propunerea ca de competenta autoritltilor administraliei
publice locale sd fie constatarea stirii de fapt a problemelor cauzate de terenurile

Ei clXdirile neingrijite. Determinat de principiul de descentralizare, gradul de

satisfacere a necesitSlilor colectivitd{ii locale depinde in mare mlsurd de aportul
reprezentanlilor administra[iei publice locale.

Dat fiind faptul cX prezentul proiect este unul novator in lara noastrX,

mecanismul de implementare se afld in proces de elaborare.

Iar pilonii acestuia se bazeazd. pe dezvoltarea echilibratl a teritoriilor Ei

localit5lilor, protejarea cadrului natural gi a s5nitIlii publice, revitalizarea
urbanismului gi amenajlrii teritoriului

Din experien(a altor state care abordeazd subiectul in cauz5, instrumentele
politice folosite de cltre autorit5ti in lupta cu clddirile pdrdsite sunt in mare parte
legislattue saufiscale. Autoritl{ile nalionale Ei locale europene (Fran!a, Regatul
Unit, Spania, Germania), au elaborat o legislalie care sI ofere autoritd{ilor
posibilitatea achizilion[rii, apoi renovdrii sau demoldrii unei clSdiri pdrdsite sau
ruinate de mult timp qi acordarea in schimb a compensaliilor proprietarului. in
cazul in care proprietarul refuzX sX coopereze, legislalia prevede in anumite
condilii impunerea de amenzi sau solicitarea ca proprietarul sI desfXqoare

l

I Diclionar explicativ al limbii romAne (edilia a II-a revdzuti gi adlugitd). Academia RomAnS, Institutul
de Lingvisticl. Editura Univers Enciclopedic Gold, eoo9.
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lucrdri din cont propriu. De asemenea, de multe ori autoritdlile locale au qi

dreptr"rl de expropriere gi de preluare a drepturilor asupra proprietXlilor date.2

Mai mult decAt atAt, Republica Moldova s-a angajat sd implementeze ,,Obiectir.,ul
general rr: Dezvoltarea ora$elor qi a aEezdrilor umane pentru ca ele sd fie
deschise tuturor, sigure, reziliente qi durabile", stabilit in Agenda de Dezvoltare
Durabild 2o3o. Document acceptat de cltre Sammitul Organiza{iei Naliunilor
Unite din z5 septembrie zor5 qi aprobat prin rezolulia AdunXrii Generale a

Organizatiei Naliunilor Unite.

D eput at in P qr lctm entul

Republicii Moldouo

Vlsditnir B

, ,,Real estate vacancy in Europe: local solutions for a global problem".
httns www.feantsa.ors/download/fi llins-vacan -real-estate-vacancv-in- euro local-solutions-
for-a-slobal-oroblem-short-versi on6sz o 4qv oor8r rqa6r8. odf (vizitat la to.o3.zozo)
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