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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
pământului, pentru acţionarii din cadrul societăţilor comerciale agricole foste I.A.S. şi 

similare acestora 
 
           Cu adresa nr. 379 din 8 decembrie 1997, Secretarul General al Camerei Deputaţilor a 
trimis Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi pentru dezbatere şi avizare în fond, în 
procedură de urgenţă, propunerea legislativă privind reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra pământului, pentru acţionarii din cadrul societăţilor comerciale agricole foste I.A.S. şi 
similare acestora. 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a 
solicitat Biroului Permanent sesizarea în fond cu propunerea legislativă menţionată mai sus, 
primind aprobarea conform adresei  
nr. 1309 B.P. din 11 decembrie 1997. 
 În urma examinării propunerii legislative privind reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra pământului, pentru acţionarii din cadrul societăţilor comerciale agricole 
foste I.A.S. şi similare acestora în şedinţa din 17.12.1997, comisiile au hotărât că aceasta nu 
poate fi acceptată şi propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea pentru următoarele 
motive: 

1.  Inoportunitatea propunerii legislative în acest moment, prin adoptarea ei creându-se 
un paralelism cu prevederile Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea 
Legii Fondului Funciar nr. 18/1991 şi, deci, disfuncţionalităţi în aplicarea acesteia. 

2.  Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii Fondului Funciar nr. 
18/1991 oferă posibilitatea rezolvării unitare a tuturor problemelor legate de 
retrocedarea terenurilor şi, respectiv, reconstituirea dreptului de proprietate. 

3.  Neconcordanţa unor prevederi din propunerea legislativă cu reglementările din 
Legea nr. 169/1997 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 299 din 4 
noiembrie 1997. 
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