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Către, 

                       BIROUL PERMANENT AL CAMEREI  DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru 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, înaintat Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

și servicii specifice, cu adresa nr. Plx 296 din 17 septembrie 2013. 

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

organice. 

     

 

 

             PREȘEDINTE                                                                     PREȘEDINTE 

            Nicușor HALICI                                                            Alexandru STĂNESCU  
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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 

pentru 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 

(Plx 296/2013) 

 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate și Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, spre dezbatere în fond, cu propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru 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, trimis cu adresa nr. Plx. 296 din 17 

septembrie 2013, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  cu nr. 4c-11/1011 din 

18.09.2013 respectiv cu nr. 4c-4/357 din 18.09.2013 la Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă în şedinţa din 

10 septembrie  2013. 

Conform prevederilor art. 76 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin. 

(9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

Decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă conform avizului 

nr.275/15.04.2013. 



Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, prin 

adresa nr. 4c-6/364 din 1 octombrie 2013, a avizat negativ iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, prin 

adresa nr. 4c-5/26 din 26 septembrie 2013, a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 83/29.01.2020 precizează că nu 

susţine adoptarea propunerii legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 

1/2000 pentru 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, cu 

modificările şi completările ulterioare, în scopul creării cadrului normativ necesar pentru 

interzicerea exploatării masei lemnoase de pe terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului 

de proprietate privată până la retrocedarea efectivă a acestora. 

           În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice au examinat proiectul de lege în ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au 

examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 29.12.2016. La lucrările Comisiei  

deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat inițiativa legislativă în 

şedinţa din 25 februarie 2019 în temeiul dispozițiilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Deputații au fost prezenți la dezbaterea proiectului de lege conform listei de prezență. 

Membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților un raport de respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 1/2000 pentru 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 raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 

organice. 

           

                      PREȘEDINTE,                               PREȘEDINTE, 

                   Nicușor HALICI                                                           Alexandru STĂNESCU 

                            

                      SECRETAR                                SECRETAR 

           Aida-Cristina CĂRUCERU                                         Dan CIOCAN                                                                                

 

 
 



Consilier parlamentar, Dragoș Bucur                                                                                               Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea                                                                                           

                     


