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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 16. 05. 2001
Nr. 4

 A V I Z
asupra propunerii legislative pentru modificarea

şi completarea art.20 din Legea nr.1/2000, privind reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor

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

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea art.20 din Legea nr.1/2000, privind
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi
ale Legii nr.169/1997 trimisă cu adresa nr.4 din 6 aprilie 2001, înregistrată
sub nr.510/XVIII/11 din 6 aprilie  2001.

În conformitate cu prevederile art.110 alin.(1) din Constituţia
României, cu adresa înregistrată sub nr.110/18.02.2001, Guvernul şi-a
exprimat punctul de vedere precizând că nu susţine promovarea acestei
iniţiative legislative pentru următoarele considerente:

- în textul art.20 din Legea nr.1/2000, se prevede expres că
împroprietărirea unor persoane, altele decât cele cu drept la restituire, se
va face prin lege specială şi nu prin modificarea acestui articol;

- în temeiul articolului menţionat mai sus, Guvernul are în
vedere elaborarea şi promovarea unui proiect de lege, care va cuprinde şi
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facilităţi pentru sprijinirea categoriilor de persoane defavorizate din
mediul rural prin acordarea de credite avantajoase pentru: construirea de
locuinţe, procurarea de tractoare, de maşini şi utilaje agricole, de animale,
înfiinţarea de plantaţii, amenajări pentru producţie şi prestări  de servicii
în mediul rural;

- reglementarea propusă este incompletă, întrucât obiectul
dreptului  de constituire a proprietăţii nu este determinat;

- din modul în care este redactată iniţiativa legislativă rezultă
că  suprafeţele de teren care urmează să fie atribuite �în proprietate�
beneficiarilor propuşi, fac parte din domeniul public, reglementare care
încalcă regimul  juridic al proprietăţii publice stabilit în art.135 alin.(5)
din Constituţia României.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, comisia a examinat  iniţiativa legislativă menţionată mai  sus
şi faţă de precizările Guvernului, cu majoritate de voturi,  a hotărât  să
propună respingerea acesteia.

În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea
unei legi organice, propunerea legislativă face parte din categoria legilor
organice.

                       PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,

     dr. Ionel Olteanu                                    Carmen Dumitriu
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     red.consilier
Georgeta Panoviciu
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