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 R A P O R T  

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.400/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate  asupra terenurilor agricole  şi celor 

forestiere,  solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi 
ale Legii nr.169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, 

republicată, precum  şi pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.102/2001 

 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a fost sesizată în fond, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.400/2002 pentru aprobarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate  asupra terenurilor 
agricole  şi celor forestiere,  solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii 
nr.18/1991, republicată, precum  şi pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.102/2001, transmis cu adresa nr.660 din 4 martie 2003. 
 La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ şi Punctul de vedere al Guvernului. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.400/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate  asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, republicată, 
precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2001.    

Prin proiect se propune introducerea probei cu martori, în afara probei cu 
înscrisuri, la reconstituirea dreptului de proprietate  pentru terenurile forestiere, 
eliminarea limitei de 10 ha de proprietar deposedat şi reconstruirea integrală a 
dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, precum şi stabilirea terenurilor 
şi a amplasamentelor pe care urmează să fie puşi în posesie foştii proprietari, cu 
acordul acestora şi fără solicitarea acordului Regiei Naţionale a Pădurilor.  

Totodată, se propune ca suprafaţa restituită formelor asociative să se 
compună din cota-parte indiviză a membrilor asociaţi, stabilită la un nivel ce nu 
poate depăşi suprafaţa rezultată din aplicarea reformei agrare din anul 1921, iar în 
ceea ce priveşte centrele eparhiale, protoeriile, mănăstirile, schiturile, parohiile şi 
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filiile, se propune ca reconstituirea dreptului de proprietate  să se realizeze asupra 
suprafeţei integrale a fondului bisericesc, avută iniţial în proprietate, fără limitarea 
la 30 ha, cât este stabilit în prezent.  

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.400/2002 
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.102/2001 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate  asupra terenurilor agricole  şi celor forestiere,  solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, precum şi 
modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, republicată, precum  şi pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.102/2001 face parte din 
categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.72 din Constituţie. 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu 
prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor domnul  Gheorghe 
Predilă � director general în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 de deputaţi, din totalul de 32 de 
deputaţi,  membri ai comisiei. 

Propunerea legislativă a fost respinsă, cu 2 voturi împotrivă şi 4 abţineri din 
voturile celor prezenţi, în şedinţa din 21.05.2003. 
 În urma dezbaterii, Comisia propune respingerea propunerii legislative pentru 
următoarele considerente: 

1. Prin dispoziţiile propuse se revine asupra unor situaţii juridice deja 
consolidate, având în vedere faptul că procesul de reconstituire şi de constituire a 
dreptului de proprietate  asupra terenurilor agricole şi forestiere este aproape 
încheiat (97,5%); 

2. Referitor la propunerea privind admiterea probei cu martori pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate  asupra terenurilor forestiere, precizăm că 
Legea nr.1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu îngrădeşte drepturile 
solicitanţilor cu privire la accesul liber la justiţie, permiţându-le să folosească proba 
cu martori pentru dovedirea drepturilor lor în faţa instanţei.  
 
 
  PREŞEDINTE,                 SECRETAR, 
 

Ioan BÂLDEA                  Victor NEAGU 
 

 
Întocmit: Consilier Anton Păştinaru 
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