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Către: Vladimir Bolea 
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare 

 
Nr. 15 din 16 februarie 2023 
 
Ref.: Opinia Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” asupra proiectului 
Codului funciar 
 
Stimate domnule Ministru, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham” sau „Asociație”). 
 
Prin prezenta, vă transmitem comentariile asociației asupra proiectului Codului funciar (număr unic 
918/MAIA/2022). 
 
I. Articolul 5 lit. d) și articolul 60 alin. (1) lit. a) (Competența Guvernului în domeniul relațiilor funciare 

și schimbarea destinației terenurilor) 
 
Se propune la art. 5 lit. d) de exclus textul „și a terenurilor de calitate superioară”, iar la art. 60 alin. (1) lit. 
a) de exclus textul „în cazurile prevăzute la alin. (6)”. 
 
Conform Codului Funciar în vigoare, modificarea categoriei de destinație a terenurilor de calitate 
superioară proprietate privată se aprobă de către consiliul local pe al cărui teritoriu se amplasează 
terenurile, însă, conform proiectului, Guvernul își preia competența exclusivă de aprobare a modificării 
destinației terenurilor de calitate superioară, chiar și proprietate privată. 
 
Considerăm că și în noul Cod Funciar urmează a fi păstrată competența autorităților publice locale de 
modificare a categoriei de destinație a terenurilor de calitate superioară proprietate privată. 
 
II. Articolul 17 alin. (12) și alin. (13) (Înstrăinarea terenurilor din domeniul privat al statului/unităților 

administrativ-teritoriale) 
 

La art. 17, în alin. (12) și alin. (13), urmează să se facă referință la alineatele concrete ale articolului care 
stabilește obligațiile de executat de către cumpărător. 
 
De altfel, destinatarii legii se pot afla în incertitudine în ceea ce privește obligațiile care sunt avute în 
vedere în aceste alineate. 
 
III. Articolul 23 alin. (3) (Terenurile cu destinație agricolă) 
 
La articolul 23 alin. (3) se operează cu termenul de „obiective de infrastructură de pe terenurile cu 
destinație agricolă”. 
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Totodată, Codul nu definește semnificația termenului de „obiectiv de infrastructură de pe terenurile cu 
destinație agricolă”, putându-se înțelege că ultimul se referă la obiectivele prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. 
b) și d). 
 
Solicităm respectuos definirea acestui termen pe textul legii sau, după caz, înserarea trimiterilor la 
alineatele/articolele care enumeră aceste obiective. 
 
IV. Articolul 27 alin. (1) (Terenuri ocupate de sisteme fotovoltaice solare) 
 
Articolul 27 alin. (1) reglementează faptul că terenurile ocupate de sisteme fotovoltaice solare includ 
terenurile ocupate de instalații de panouri fotovoltaice solare fixate la sol prin structură 
metalică, conform normelor tehnice elaborate de către organul central de specialitate care asigură 
elaborarea și promovarea surselor de energie regenerabilă. 
 
În legătură cu această prevedere, considerăm oportun indicarea tipului de structură metalică prin care 
panourile fotovoltaice sunt fixate la sol, măsura de înierbare nefiind suficientă. 
 
De asemenea, sugerăm și opțiunea de reglementare a regimului de folosire duală a terenului agricol (i.e. 
agrivoltic). 
 
Nu în ultimul rând, sugerăm reglementarea, după modelul art. 26 alin. (2), a faptului că, instalațiile 
fotovoltaice nu trebuie să afecteze negativ calitatea resursele de sol ale terenurilor de calitate superioară. 
 
V. Articolul 32 alin. (1) (Schimbarea modului de folosință a terenurilor agricole) 
 
Articolul 32 alin. (1) face trimitere pe textul legii la art. 26 alin. (2) lit. a), c), d) și e).  
 
Menționăm că trimiterea este făcută eronată, art. 26 neconținând astfel de reglementări. 
 
VI. Articolul 33 alin. (1) (Terenurile cu destinație agricolă de calitate superioară) 
 
La art. 33 alin. (1), se propune substituirea textului „art.63, alin. (6)” cu textul „art.60, alin. (6) și art. 63, 
alin. (6)”. 
 
Art. 33 interzice retragerea din circuitul agricol a terenurilor de calitate superioară, indicându-se o singură 
excepție de la această regulă - și anume cea de la art. 63 alin. (6). Totodată, menționăm că unele excepții 
sunt prevăzute și la alte articole din Cod (e.g. în art. 60 alin. (6)).  
 
Prin urmare, în vederea excluderii oricărui echivoc la interpretarea legii, considerăm oportun indicarea în 
conținutul art. 33 și a excepției prevăzute la art. 60 alin. (6). 
 
VII. Articolul 36 alin. (1) litera b) (Transmiterea terenurilor proprietate privată în arendă de către 

autoritatea publică locală) 
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Propunem adăugirea, după cuvântul „somația”, a textului „recepționată de către proprietarul terenului”, 

mai departe după text. 

Această completare va oferi siguranța faptului că, proprietarul terenului a fost informat (recepționând 

de fapt somația) în mod corespunzător, dar nu a întreprins măsurile cuvenite.  

 
VIII. Articolul 36 alin. (1) litera b) (Transmiterea terenurilor proprietate privată în arendă de către 

autoritatea publică locală) 
 

Considerăm că articolul urmează a fi completat cu prevederi care să reglementeze termenul pentru care 
terenul este dat în arendă. 
 
Menționăm că, deși pe textul legii un termen nu este indicat, totuși nota informativă stabilește că 
termenul pentru care terenul este dat în arendă constituie 5 ani, ultimul fiind aparent exagerat și putând 
aduce atingere dreptului proprietarului de teren de a își administra în mod corespunzător propriul teren. 
 
IX. Articolul 36 alin. (4) (Transmiterea terenurilor proprietate privată în arendă de către autoritatea 

publică locală) 
 

Se propune excluderea din conținutul alin. (4) a cuvintelor „din care se vor reține costurile administrative 
a primăriei pentru transmiterea terenului în arendă”, or nu se constată suportarea unor cheltuieli și costuri 
administrative de către primărie la transmiterea terenului în arendă (în caz contrar – costurile concrete ar 
trebuie descrise și cuantificate în Analiza Impactului de Reglementare care însoțește proiectul de lege). 
 
X. Articolul 52 (Terenurile pentru amplasarea obiectivelor tehnico-edilitare) 
 
Se propune înlocuirea sintagmei “de telefonie” cu sintagma “de comunicații electronice şi infrastructura 
asociată”, în conformitate cu terminologia utilizată în normele speciale din legislație, inclusiv conținute în 
Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, Legea nr. 28/2016 privind accesul pe proprietăți și 
utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice şi Legea nr. 
163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție. 
 
XI. Articolul 60 alin. (1) lit. a) și b) (Schimbarea destinației terenurilor) 

Solicităm respectuos concretizarea, după modelul art. 60 alin. (1) lit. c), a tipului dreptului de proprietate 

avut în vedere – public/privat. 

XII. Articolul 60 alin. (5) (Schimbarea destinației terenurilor) 

Solicităm respectuos analiza oportunității excluderii virgulei după textul „se interzice schimbarea 

destinației terenurilor cu destinație agricolă” pentru asigurarea uniformității reglementărilor (i.e. cu art. 

60 alin. (6)) și asigurarea clarității faptului că se interzice schimbarea destinației terenurilor agricole care 

sunt de calitate superioară.  
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Considerăm că textul „cu destinație agricolă, de calitate superioară” poate induce ideea că acestea două 

sunt terenuri diferite. 

În cazul în care autorii au urmărit alt scop la reglementarea acestor aspecte – solicităm respectuos 

concretizarea lui pe textul legii. 

XIII. Articolul 60 alin. (5) (Schimbarea destinației terenurilor) 
 
Propune substituirea textului „alin. (6) lit. a) și b)” cu „alin. (6) lit. a)-c)”. 
 
Asociația salută faptul că modificările operate prin intermediul Legii nr. 237/2022 pentru modificarea 
Codului funciar nr. 828/1991 au fost preluate și inserate în noul proiect al Codului funciar, fiind asigurată 
stabilitatea cadrului normativ și previzibilitatea activității de întreprinzător, noul Cod de asemenea 
permițând modificarea destinației terenurilor agricole de calitate superioară şi a terenurilor din fondul 
forestier în altă categorie de destinație în cazul extragerii substanțelor minerale utile în hotarele 
perimetrelor miniere, cu excepția terenurilor irigate, a loturilor experimentale și a terenurilor instituțiilor 
de cercetări științifice și de învățământ (art. 60 alin. (6) lit. c) din proiect). 
 
Totodată, art. 60 alin. (5) din proiect prevede că se interzice schimbarea destinației terenurilor cu 
destinație agricolă, de calitate superioară şi a terenurilor din fondul forestier, rezervații istorico-culturale 
și naturale, monumentelor istorice și situri arheologice, terenurilor irigate, loturilor experimentale, 
terenurilor instituțiilor de cercetări științifice şi de învățământ, precum și desfășurarea aici a oricăror 
activități care contravin destinației acestora, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (6) lit. a) și b). 
 
Se observă că în conținutul alin. (5) art. 60 lipsește excepția reglementată la art. 60 alin. (6) lit. c), 
înțelegând că a fost admisă o eroare la redactarea textului. 
 
În vederea excluderii oricărui echivoc la interpretarea legii, solicităm respectuos operarea modificărilor 
propuse și integrarea organică a tuturor prevederilor noi. 
 
XIV. Articolul 60 alin. (6) (Schimbarea destinației terenurilor) 

Se propune completarea la final cu textul: “ , rețelelor de comunicații electronice şi infrastructurii 

asociate”. 

Menționăm că din textul legii nu este clar dacă rețelele de acces radio mobil (stațiile de bază) şi 

infrastructura asociată (turnurile pe care sunt instalate antenele) pot calificate drept obiecte liniare sau 

linii de comunicații electronice, însă modificarea destinației terenului agricol sau forestier pentru 

amplasarea lor trebuie să fie posibilă, pentru a permite construirea stațiilor de bază în regiuni şi acoperirea 

așa-numitelor “zone albe”.   
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XV. Articolul 63 alin. (1) (Retragerea temporară a unor terenuri din circuitul agricol sau din fondul 

forestier) 

 

Se propune înlocuirea sintagmei “liniilor de comunicații electronice” cu sintagma “rețelelor de comunicații 

electronice şi infrastructurii asociate”, în conformitate cu terminologia utilizată în normele speciale din 

legislație, inclusiv conținute în Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, Legea nr. 28/2016 privind 

accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații 

electronice şi Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție. 

 

Vă mulțumim pentru colaborare și vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații 

suplimentare. 

 

Cu respect, 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
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