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Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1075/2007 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole 

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

 

În temeiul art. 1 și 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 189/2017 pentru 

aprobarea listei ministerelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 

265-273, art. 444) și al art. 701-705 din Codul funciar nr. 828/1991 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 1075/2007 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr.161-164, art. 1123), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează:  
 

1) în hotărîre:  

a) clauza de adoptare va avea următorul cuprins: 

„În scopul realizării Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală 

pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 409/2014  

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.152, art.451), Guvernul 

HOTĂRĂȘTE:”; 
 

b) la punctul 2, cuvintele „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” 

se substituie cu textul „Autoritatea administrativă responsabilă de implementarea 

politicilor în domeniul relațiilor funciare”; 
 

c) punctul 4 va avea următorul cuprins:  

„4. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun 

cu autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicilor în 

domeniul relațiilor funciare, în termen de două luni, de la aprobarea legii 

bugetare anuale, din contul şi în limitele alocaţiilor prevăzute în acest scop, va 

organiza cursuri de perfecţionare pentru:  

1) angajații autorităţilor administraţiei publice locale din domeniul 

relațiilor funciare și cadastru, consolidării terenurilor agricole; 
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2) specialiştii entităților publice și private - pe problemele elaborării şi 

implementării proiectelor de consolidare a terenurilor agricole.”; 
 

d) la punctul 5, cuvintele „Ministerului Agriculturii şi Industriei 

Alimentare” se substituie cu textul „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului”; 
 

2) în Regulament: 

a) în tot textul, cuvintele „Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „autoritatea 

administrativă responsabilă de implementarea politicilor în domeniul relațiilor 

funciare”, la forma gramaticală corespunzătoare;  
 

b) cuvintele „întreprinderi de stat sau municipale, întreprinderi private”, la 

orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „entități publice și private” la 

forma gramaticală corespunzătoare; 
 

c) la punctul 4, propoziția a doua va avea următorul cuprins: „Proiectul de 

consolidare poate fi elaborat de entitățile publice și private, selectate prin concurs 

conform procedurilor de achiziții de autoritatea administrativă responsabilă de 

implementarea politicilor în domeniul relațiilor funciare, conform prevederilor 

Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.”;  
 

d) la punctul 21, textul „atestată în domeniu, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la atestarea specialiştilor în domeniul 

consolidării terenurilor, aprobat de Guvern” se substituie cu textul „cu studii în 

domeniul cadastrului/organizării (amenajării) teritoriului, confirmate prin acte de 

absolvire a învăţămîntului superior/profesional tehnic”; 
 

e) la punctul 23, după cuvîntul „autorizat” se introduce textul 

„/împuternicit”; 
 

f) la punctele 24 și 25, după cuvîntul „autorizaţia” se introduce textul 

„/împuternicirea”; 
 

g) la punctul 29, cuvintele „instituțiile de stat” se substituie cu cuvintele 

„entitățile publice și private”; 
 

h) la punctul 45, textul „în baza unor regulamente speciale, aprobate în 

modul stabilit” se substituie cu textul „în baza reglementărilor, aprobate de 

autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicilor în domeniul 

relațiilor funciare”; 
 

i) la punctul 46, cuvintele „de cadrul juridic în vigoare” se substituie cu 

textul „în baza reglementărilor, aprobate de autoritatea administrativă 

responsabilă de implementarea politicilor în domeniul gospodăririi apelor”; 
 

j) la punctul 102, prima propoziție va avea următorul cuprins: „Contractele 

de vînzare-cumpărare, de schimb sînt autentificate de notari şi alte persoane 

abilitate prin lege cu atribuţii de autentificare a actelor juridice, cu excepţia 

contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole proprietate privată cu 
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suprafaţa de pînă la 0,25 hectare, atribuite conform art. 12 din Codul funciar nr. 

828/1991, confirmate prin certificatul eliberat de primăria respectivă.”; 
 

k) la punctul 104, textul „de către persoana cu funcţii de răspundere 

abilitată a autorităţii administraţiei publice locale, conform Legii nr.1453-XV din 

8 noiembrie 2002 cu privire la notariat,” se substituie cu cuvintele „în 

conformitate cu prevederile”; 
 

l) la punctul 111 litera b), cuvintele „semnat de întreprinderea de stat în 

domeniul consolidării” se substituie cu cuvintele „semnat de autoritatea 

administrativă responsabilă de implementarea politicilor în domeniul relațiilor 

funciare”; 
 

m) la punctul 124: 

cuvîntul „întreprinderile” se substituie cu textul „entitățile publice și 

private”; 

litera a) va avea următorul cuprins: 

„a) autorității administrative responsabile de implementarea politicilor în 

domeniul relațiilor funciare - un exemplar al Proiectului de consolidare”; 
 

n) denumirea capitolul XIII va avea următorul cuprins: 

„XIII. Modele de documente necesare implementării procesului de 

consolidare”; 
 

o) la punctul 126: 

textul „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va elabora şi va 

aproba, în termen de o lună” se substituie cu textul „autoritatea administrativă 

responsabilă de implementarea politicilor în domeniul relațiilor funciare va 

revizui/elabora şi va aproba, în termen de 3 luni, de la aprobarea legii bugetare 

anuale, din contul şi în limitele alocaţiilor prevăzute în acest scop”; 

litera b), după cuvîntul „autorizaţia” se introduce textul „/împuternicirea”; 

literele s) și t) se abrogă. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data 

publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Ion Perju 

 

 



Nota illforIJl3tiv:\

la proice(ul hoHidirii Guverlllllui ell privire la lJIodifiearea Hotararii Guverlluilli

IIr. 1075/2007 ell privir-c la aproharca Reguhlmelltlilui privind eonsolidarca

lercnllrilor agrieole

1. Autorlll oroicctului

Prt:zentul proiect de hotarare a fost elaborat de Caire Ministerul Agriculturii. Dezvoltarii
Regionale si Medillilli

2. Condiliile ce :111 impus e1aborare~1 proieetului de act normativ 1i fin:tlilillileurmarite.

Proiectui respectiv are ca scop aducerea in concordantcl a Regulamentului privind
consolidarea tercnurilor agricole. aprobat prin

Hotararea Guvernului nr, 1075/2007. Cllprevederile legislatiei in vigoare.

Prin Hotararea Parlamentului nr.
189/2017 pentru uprobarea listei ministerelor a fust

aproba lista ministerelor, respecliv, in conformitate cu prevederile art. 2 din hotararea

respect iva.Ministerul Agriculturii ~i Industriei Alimentare. Ministerul Mediului, Ministerul
DezvolUirii Regionale l' Constructiilor a fast reorganizat in Ministerul Agriculturii.
Dezvoltarii Regionale 1; Medililui.

In confonnitate cu prevederile art. 3 all-loti'irarii nominalizate Guvernul. in tennen de 3
luni. unna sa aduca actele sale normative in conconJantcl cu accasta.

Confoml prevederilor Regulamentlilui ell privire la organ Izarea 11 funetionarea
Ministerului Agricultllrii. Dezvohi1rii Regionale jl MediuluL aprobat pnn IfoUin1rea
Guvemului nr. 695/2017. Ministerlll nu detine competente privind implemcntarca
masurilor ~i activitatilor reglementate in Hotarare.l Guvcrnlllui nr. 1075/2007.

Astfel, in continutul Regulamcntului n:spectiv sunl descrise unele actiuni, pc care ar
urma sA Ie realizeze Ministerul, cum ar Ii. adoptarea deciziei privind oportunitatea
elaborarii Proicctului de consolidare pentru localitatea con creta, adoptarea deciziei privind
capaellalile de implementare a proiectului de consolidare, organizarea concursului de
selectare a intreprinderii ce va implemcnta proiectlll de consolidare in localitatea concreUI.
etc,

TOlodatil. urmeaza de actualizat atit continulul Hotararii Guvernului, cat l' a
Regulamentului respectiv deoarece uncle prevcderi ale acestora sunt caduce ~i nu mai pot ti
aplieate.

Reie~ind din cele expuse. aduccrca in cOllcordantcl a Regulamentului privind
consolidarea terenurilor agricole. aprobat prin 1-IOlan1reaGuvcrnului nr. 1075/2007. ell
prevederi Ie legislatiei in vigoure. Vi.! da pusibilit<uca persoanelor tizice ~i juridice ee
consolideaza terenurilor agricole in cadrul lIllor proiecte. sa beneticieze de inlesnirilc
prevazute de legislatia nationaliL

prevederileDe asemenea, aducert:a in concordanta a Regulamentului respectiv, eu
legislatiei in vigoare, reglementarea clara a competentilor tuturor actorilor implicati in

procesul de implementare a pruiectelor de consolidarea a terenurilor agricole, va da

posibilitatea atragerii de fonduri de la donatori. parleneri de dezvoltare, in seopul

implementarii proiectelor respective ~i ea rezultat optimizarea suprafetelor exploatatiilor
agricole.

3. Descrierea gradllilli tie compatihililate pcntrll proieclcle care all ca seop
armonizarca le!!ishltici natiolmle ell lee:ishlti:1 Uniullii Europene.



Proiectul hoti'iririi GuvemuJui ell pnvlre la modifiearea lIotarirei Guvemului nr

1O~5/200? ~u. privire ~a. a~robarca Regulamentului privind eonsolidarea terenurilo~

ag.rJc?I~:mstltu!e ca.drul JUridic al Republicii Moldova In domeniul funciar ~i nu contravine

pn~clp~lI?r d~ functlOnarc. a pietii interne a Uniunii Europene ~i nu are ca scop armonizarea
Ie Isla lei na lonale eu Ie Isla ia Uniunii Euro ene.

4. Princi alele rcvedcri ale roiectuJui 'j cviden inca clementclor noj

Se propune ca textul hoti'iririi Guvernului Cll privire la moditicarca Hoti'irirei Guvemului

nr. 107512007 eu privire la aprobarca RegulamcntuJui privind consolidarea tercnurilor

3?rieole, de adus In cOl1cordanta eu prevcdcrile legislafiei in vigoare (nominalizate mai sus)
~Ianume:

in tot tcxtul Regulamcmuilli. sintagmeh: ..Ministerul Agriculiurii ~iindustriei
Alimentare", la orice forma gramaticalli. se propune a Ji ~ubstituite eu sintagma

"autoritatea administrativi'i responsabila de implementarea politieilor in domenilll rela,iilor

~unciare" la forma gramaticaln. corespllnzatoare, deoareee Ministerul nu are functia dc

Implcmentare a politieii statuilli in domeniul eonsolidarii terenurilor agricole.

De asemenea, se prop line in tot textlll Rcgulamentului cuvintele ..intreprinderi de stat sau

municipale, cit ~i de ditre intreprinderile private". la oriel' formtl: gramatical~. sa se

substituie cu cuvinrele ,.enritl.1tipublice ~i private" la Jorrna gramaticaJa corespunzl.1toare.

pentru a extinde stem subieetilor care ar putea nsigura luen'i.ri de consoli dare a terenurilor

agricoJe ~ipentru a asigura flexibilitate normei juridice (pct.4, 20, 22. 23 din Regulament),

Actualmente, in conformitate cu pct. 5 ~i pet. 6. subpunetul 10) ~i 22). etc .. din

Regularnentul privind organizare,1 ~i fUlletionarca Agentiei Relatii FlInciare ~i Cadastru.

structurii ~i cfectivului-Iimita ale apmatului central 31 aeesteia, aprobat prin Hotarirea

Guvemului Ilf. 38312010, alltoritatea administrativtl rcsponsabill.1 de irnplernentarea

politieilor in dOlllenilil relatiilor funciare este Agentia Relalii Funcian: ~i Cadastrll.

in Regulamentul respeetiv Sl: propune a fi sehimbata procedura de selectare a

intreprinderilor care urmeaza a Ii implcmentate proiectele de consolidare a terenllrilor

agricole, respectiv intreprinderile vor Ii selectate prin intcrlllcdiul procedurilor de achizitii

conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achiziliile publice.

in eontextuI adopta.rii unor Illodificari recente in actele normative din domeniu referitor

la autentificarea contractelor de instraillare a terenurilor agricole ~i modului de vinzare _

cumparare a terenurilor ~i prevederilor mi. 3 alin. (5) din Legea nr. 1308/1997 privind

pretlll normativ ~i modul de vinzare-eumparare a pamlntlilui, care prevede ea autentiticarea

notarial a a eontractelor de vinzare-cumparare a lercnurilor cste obligatoric, cu exceptia
contraetelor de vinzare-cumparare a terenurilor agricole proprietate privatl.1ell suprafata de

pina 13 0,25 hectare. atribuite conform arl. 12 din Codlll funciar nr. 828-XII din 25

decernbrie 199 J. confirmate prin eertilicutul el ibcrat de prima ria respectiv<'l..se propune la

pet. 102, ea prima propozitie va i.lvca urm(lIorul cuprills: ..Colllractele de I',"zare-
cllm/l(;rare, de sc!l;mb ,,-jiltalltl!lItijicate de lIotar; 5i alte persOtl/1e abWtate prill lege ell
atribll{ii de alltentijicare a acte/or jll";l/ice, CII excep{ia cOlllracte/or de I)inzure-
cumpiirare II terellurilor agrieole proprietate privati; ell supra/a{a de pim; III 0,25
hectare, atribuite COliform art. 12 dill Codul/llnciar nr. 828/1991, cOlljirmate prill
certijicatlll eliberat de primiiria re.\j}(!cthii.".

Totodata.. din contillutul Regulamelltului privind consolidarea terenurilor agricole,

ea itolul XIII ••Dis ozi ii finale" sc co une a fi substituit eu ca itolul "Modele de



doeumente neeesare implementarii proeesuJui de consolidare".

La punctul 126. din regulamcnt textul ,.MinisteruJ Agriculturii ~iIndustrici Alirnentare

va elabora ~i va aproba, in tcrmcn de 0 luna", se propune a fi substituit eu textul

•.autoritatea administrativa responsabila de implementarea politicilor in domeniul relalii/or

funciare va revizui/elabora ~i va aprob41. in termen de 3 luni, de ia aprobarea Icgii bugetare

anuale, din contul :;;i in Iimita alocatiilor prcvazute in acest scop" din considerentul cn

modelele de doeumente indicate sint necesarc in procesul de implementare a proiectelor de

consolidare a terenurilor agricolc (cheslionare de consultare a opiniilor participantilor la

proccsul de consoli dare a terenurilor agricole, formulare privind lista participantilor la

procesul de consoli dare a terenurilor agrieolc, lista proprietarilor care solicita vinzarea.

cumpararea terenurilor. lista proprietarilor care solicit;) transmiterea sau arendarea pc

term en lung a tercnurilor etc.). ~I pot Ii tipizate de catre autoritatea administrativa

responsabila de implementarea polilicilor in domcniul n,.'latiilor funeiare.

De as em en ea. la pet. J26. se propune u ubroga IiI. s) :;;i lil. I) ee fin de clahorarea

statutului asociatiilor proprietarilor de terenuri, tlltor forme asociative ~i eooperatiste. ~i d~

elaborare a programului de investigatii sociologice. deourecc aceste nu tin nemijloeit de

consolidarea tercnurilor agricole. ~i vcr erea anumite impedimente in proeesul dat.

Totodati1. legislatia in vigoarc reglemcnteaza asocicrea proprictarilor de terenri agrieole in

fonne asoeiative ~icooperatiste (Legca nr. 1007/2002 privind eoopcmtivele de produqie.

Legea nr. 73/200 I privind cooperative Ie de intreprinzi'itor, Legea nr. I 71/20 10

eu privirc la asociatiile utilizatorilor de apu pentru irigatii. etc.), respectiv ~i asemenea

statute sunt deja elaborate ~i se pot vizualizate pc pagina Web a Agcntici Servicii Publiee
ihtto://cis. eov.md/conlent/modele-de-documenle).

5. Fundamcntarea cconomico-linanciari'i

Implementarea preveJcrilor prczcntul proiect al hotaririi Glivemului nu nccesit:"t
cheltuieJi suplimenlare de la bUgelul public.

6. Modlll dc incorporare a actului illl'.ldrul normativ in vigoare

In rezultatul aprobarii actullii normmiv propus. IlU va Ii neeesar abrogarea sal!
modifiearea altor aete normative.

7. Avizarcn ~iconsult<u'cn pllblicii a proicctului

In scopul respeetarii preveJeriior Legii nr. 239/2008 privind transparenta in proeesul

decizional. anun)U1 privind initien:a eonsulti'trilor publiee asupra hotaririi Guvemului eu

privire la modificarca Hotararii Guvemuilli I1r. 1075/2007 Cll privirc la aprobarea

Regulamentului privind consolidarca terenurilor agricolc. proiectul hOlarirei. nota

informativa, au fost plasatc pc pagina web oliciala a MinisteruIlIi Agriculturii. DezvoIHirii

Regionale :;;i Mediullli www.madrm.gov.md. compartirnentlll Transparcnta decizionala.

directoriul Proiecte in discutie.

8. Constatarile exncrtizei anticorllplic . .,

Proiectul a fost supus expertizei anlicorup!ie de Centrlll National Antlcoruppe ~~

propllnerile parvenite la proieetul respecti,' au lost aceeptalc .~iincillse in proiectul ~o~arifJl

GlIvernului eu privire 141moditicarcu l-IotrJnirii GlivernlllUi nr. 1075/2007 eu pnvlre la

aprobarea Regulamentlilui privind eonsolidarea tercnuril~r agricolc: Respcctiv ~cestea se

rcgasesc in sinteza obieetiilor:si propunerilor (recomand<"mlor)-'a prOlectul respect IV.

9. ConstaH'irile expcrtizei de comnatibilitatc

http://www.madrm.gov.md.


Nu cs!e necesara,

10. Constatarile exucrtizci iuridice
Proiectul a fost expertiZnl juridic de Ministerul Justi~iei. Obieqiile ~l propunerile

parvcnitc la proiectul dat a fost acceptate. ~iacestca se regi'isesc in sinteza obiec~iilor ~i
propunerilor (recornandarilor) la proiectul rcspeetiv.

J L Constahlrile altor cxpertizc

Nu au fost efectuatc. aetul nannaliv respectiv nu
necesita a ti sup us altor tipuri deexpertiza.

1\linistru
Ion PERJU
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