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granițele acestei comune.

Se înființează 
județul Călărași. 
Terenul rămâne 
tot în Cernica!

În anul 1981, prin De-
cretul nr. 15 din ian. 1981, 
județul Ilfov este transfor-
mat în Sectorul Agricol Il-
fov (S.A.I.), pendinte ad-
ministrativ de municipiul 
București și se înființează 
județul Călărași. Comuna 
Fundeni-Frunzănești este 
preluată de acest județ, 
iar comuna Cernica rămâ-
ne în S.A.I. Astfel, limita 
administrativă dintre UAT 
Cernica și UAT Fundeni 
devine limită de județ și, 
raportat la limitele stabi-
lite în evidențele din anul 
1974, se poate observa 
că suprafața în litigiu face 
parte, în continuare, din 
teritoriul administrativ al 
localității Cernica. 

Toate aceste docu-
mente dovedesc, fără tă-
gadă, că suprafața de te-
ren aparține, de drept, co-
munei Cernica, iar situația 
existentă în prezent trebu-
ie remediată de urgență. 
Cernicenii așteaptă să li se 
facă dreptate, iar pămân-
tul strămoșesc să se în-
toarcă acolo unde-i este lo-
cul, adică în inima așezării 
în care locuiesc de veacuri.

1982, anul 
„loviturii de 
grație”

Lovitura fatală îi es-
te dată comunei Cerni-
ca și, implicit, județului Il-
fov, în anul de grație 1982. 
Atunci, oficiul de cadastru 
din acea vreme a conside-
rat că este nevoie de o „re-
ambulare” a evidențelor 
cadastrale din acel perime-
tru. Mai clar, reambularea 
reprezintă, potrivit DEX, o 
„operație de actualizare a 
planurilor topografice, prin 
punerea de acord între te-
ren și plan, cu toate mo-
dificările care au intervenit 
față de întocmirea inițială 
a planului”. Numai că cei 
care au efectuat, la vre-
mea respectivă, reambu-
larea, au făcut-o anapo-
da. După toate aparențele, 
reprezentanții oficiului de 
cadastru s-or fi interesat 

cui aparține suprafața de 
320 ha aflată acum în liti-
giu și, probabil, li s-o fi răs-
puns că Întreprinderii Agri-
cole de Stat Fundeni, fără 
să li se precizeze că tere-
nul respectiv se află doar 
în ADMINISTRAREA și nu 
în PROPRIETATEA aces-
teia. Așa că, harști, dintr-
o trăsătură de condei, cei 
care au întocmit reambu-
larea au trecut suprafața 
în „proprietatea” comu-
nei Fundeni-Frunzănești 
și, implicit, a județului 
Călărași, ciumpăvind sa-
mavolnic teritoriul comu-
nei Cernica și a Ilfovului. 
Ei bine, din acel „moment 
fatal”, harta administrativă 
a Sectorului Agricol Ilfov, 
pe atunci, și a județului Il-
fov, în prezent, s-a perpe-
tuat în ultimii zeci de ani cu 
acel intrând nefiresc, pro-
fund ilegal și nedrept. De 
ce spunem ilegal? Pentru 
că, potrivit legii, modifica-
rea limitelor administrati-
ve ale unei unități terito-
riale se face NUMAI prin-
tr-un act normativ, cum 
ar fi o lege sau o Hotărâ-
re de Guvern. Ori, în acest 
caz, în anul 1982 nu a fost 
emis și nici NU EXISTĂ UN 
FEL DE ASTFEL DE ACT 
NORMATIV care să mo-
difice aceste granițe!!! În 
aceste condiții, granițele 
dintre UAT Cernica și UAT 
Fundeni-Frunzănești ar 
trebui să fie cele stabili-
te prin Legea 20/1968 pri-
vind organizarea adminis-
trativă a teritoriului Repu-
blicii Socialiste România, 
valabilă și în prezent, po-
trivit căreia au fost fixa-
te aceste hotare și în anul 
1981, când a fost înființat 
Sectorul Agricol Ilfov, re-
spectiv Județul Călărași 
(vezi harta). Este cât se 
poate de evident, pentru 
orice om cu scaun la cap, 
că avem în față o eroare 
grosolană făcută de cei 
care au efectuat reambu-
larea din 1982!

Cele 320 de 
hectare au fost 
restituite comunei 
Cernica...

... dar rămân în județul 
Călărași. Restituirea a avut 
loc în anul 1992 când, în 
urma Notei nr 522/1992 

ce arăta că suprafața cu 
pricina a aparținut isla-
zelor comunelor Cerni-
ca și Bălăceanca, Prefec-
tul Municipiului București 
și al S.A.I. a emis Ordi-
nul nr. 20/30.03.1992 
prin care s-a dispus „re-
stituirea de către actualii 
deținători”, recte IAS Fun-
deni SA, către UAT Cernica 
a suprafețelor preluate în 
administrare și folosință. 
Conform anexei acestui 
ordin, comunei Cernica i-a 
fost restituită de către IAS 
Fundeni suprafața de 320 
ha, „în vederea reconstitu-
irii dreptului de proprietate 
persoanelor îndreptățite 
și refacerii islazului co-
munal”, în conformitate 
cu Legea 18/1991. Nu-
mai că, celebra Lege a 
fondului funciar, căci des-
pre ea este vorba, o le-
ge strâmbă și ambiguă în 
mare măsură, prevedea 
că aceste res tituiri se vor 
face potrivit planurilor ca-
dastrale existente la da-
ta de 1 ianuarie 1990. În 
aceste condiții, însă, cer-
nicenii au avut parte de 
o mare surpriză. Neplă-
cută, bineînțeles, deoare-
ce, în planurile cadastra-
le existente la data stabi-
lită de Legea 18, terenul 
res pectiv se afla în județul 
Călărași. Și, cu toate că 
Primăria Cernica a emis ti-
tlurile de proprietate pen-
tru terenurile deținute de 
locuitorii din comună în 
zona respectivă, potrivit 
cadastrului existent, ei au 
fost nevoiți să-și facă rol 
pentru suprafețele respec-
tive în comuna Fundeni!

Și, iată cum o situație 
absolut absurdă se per-
petuează în continua-
re, spre disconfortul și 
nemulțumirea celor care 
dețin proprietăți în zona 
aceea. Și, repet, mi se pa-
re un lucru de bun simț, 
în primul rând, ca aceas-
tă anomalie creată în tre-
cut de o orânduire crimi-
nală să fie reparată. Es-
te un drept al locuitorilor 
din Cernica, care așteaptă 
un sprijin mai consistent, 
așa cum ne-au mărturi-
sit ei, din partea Consiliu-
lui Județean Ilfov și, mai 
ales, din partea Prefectu-
rii Ilfov, reprezentanta pu-
terii executive în teritoriu.

De zeci de ani, comuna Cernica este sfârtecată în patru ”enclave”

Așa arată în ziua de azi harta Ilfovului, 
în care Călărașiul pătrunde în teritoriul 
județului până la Pantelimon!

Pe harta din 1981, 
comuna Cernica era 

întreagă

În 1964, granița 
dintre Cernica și 
Fundeni este clar 
delimitată, cele două 
localități făcând parte 
din două raioane 
diferite


