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RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 1 din 11 ianuarie  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, trimisă cu 
adresa nr. Pl -x  742 din 29 noiembrie 2010 şi înregistrată sub nr. 31/1123 din 2 decembrie 2010. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din             
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor  este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 
2010. 



  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, conform 
avizului nr. 683 din 2 iunie 2010. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 2053 din 9 august 2010, nu susţine adoptarea 
acestei propuneri legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.  
               În conformitate cu  prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisiile au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 22 iunie 2011. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiilor, s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, propunerea legislativă 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 11 ianuarie  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, cu amendamentele admise, astfel cum sunt redate în anexa la prezentul raport.  

La lucrările sedinţei  au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi ai comisiei, respectiv 26 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.  
                               

 

PREŞEDINTE,                               PREŞEDINTE,                             
  Daniel BUDA                               Dr. ing.  Stelian FUIA               
 
 
 
     SECRETAR,        SECRETAR, 
    Gabriel ANDRONACHE      Vasile MOCANU 
 
 

 
Consilier,         Consilier,  

     Iuliana Fuiorea          Anton Păştinaru 
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Anexa   
 

AMENDAMENTE ADMISE 
la propunerea legislativă  privind modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 

 
Nr. 
crt. Text din Legea nr. 1/2000 Textul iniţiatorului Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

1.   
LEGE 

privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 1 din 

11 ianuarie 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 

 
LEGE 

privind abrogarea alin. (1) al 
art. 3 din Legea 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

 
 

Autor: Comisia juridică şi 
Comisia pentru agricultură 

 
 
Pentru 
rigoarea 
redactării. 

2.  Articol unic: modificarea şi 
completarea Legii nr. 1 din 
11 ianuarie 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. 

     Articol unic – Alineatul (1) 
al articolului 3 din Legea 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, publicată în 

Pentru 
rigoarea 
redactării. 
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169/1997 Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 
2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
abrogă. 
 
Autor: Comisia juridică şi 
Comisia pentru agricultură 

3.     
 
 
Art. 3.  - (1) Pentru aplicarea 
prezentei legi comisia locală 
dispune de totalitatea 
terenurilor proprietate 
privată a unităţii 
administrativ-teritoriale 
respective. 
 

1. Articolul 3, alineatul 1, se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
      (1) Pentru aplicarea 
prezentei legi comisia locală 
de fond funciar poate dispune 
pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate în favoarea 
persoanelor îndreptăţite şi de 
terenuri extravilane din 
domeniul privat al unităţilor 
administrativ teritoriale 
respective, stabilite prin 
hotărâre de către consiliul 
local ca autoritate deliberativă. 

 
 
 
Se elimină. 
 
 
 
Autor: Comisia juridică şi 
Comisia pentru agricultură 

 
 
 
În urma 
abrogării 
alineatului (1) 
al articolului 
3 modificarea 
devine 
superfluu. 
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