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A V I Z 

asupra propunerii legislative pentru modificarea   
Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar 

 
                 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr. 18/1991 privind fondul funciar, trimisă cu adresa nr. Pl-x 527 din 8 septembrie 2008  
şi înregistrată cu nr.31/838 din 9 septembrie 2008. 
                Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) 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 propunerea legislativă 
în şedinţa din 30 iunie 2008. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut această iniţiativă legislativă  în şedinţa din  27 ianuarie 2009. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului 
Legislativ nr.219/29.02.2008 şi punctul de vedere al Guvernului trimis cu adresa 
nr.874/10.04.2008, prin care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.92 din 
Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
urmărindu-se exceptarea de la plata taxelor pentru scoaterea din circuitul agricol a 
terenurilor situate în extravilanul localităţilor, pe care chiriaşii din fostele case 
naţionalizate construiesc locuinţe. 

 Aplicarea unei astfel de dispoziţii ar avea impact negativ asupra veniturilor 
bugetului general consolidat, deoarece din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare 
a fondului funciar, aflat la dispoziţia Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.  
                 Pentru considerentele arătate, în urma dezbaterilor, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a acestei 
propuneri legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă  face 
parte din categoria legilor organice. 
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