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RAPORT 
asupra proiectului de Lege  pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2005 privind 

modificarea art.33 alin.(1) 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, precum şi a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond, 
în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2005 
privind modificarea art.33 alin.(1) 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, precum şi a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, transmis cu adresa nr.P.L. – X 512 din 9 noiembrie 2005 şi înregistrat sub 
nr.24/500/09.11.2005.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ şi avizul Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi modificarea 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. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului are în vedere prelungirea termenelor de depunere a cererilor de retrocedare a 
terenurilor, pentru a se crea posibilitatea tuturor persoanelor interesate să beneficieze de noile prevederi legale.  

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art.33 
alin.(1) 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, precum şi a art.III al titlului VI din 
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Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente face parte din 
categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnul Dănuţ Apetrei - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale şi domnul Flaviu Lazin – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 24 de membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat, cu majoritate de voturi, înregistrându-se 8 voturi împotrivă, în şedinţa din 23 

noiembrie  2005. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 7 noiembrie 2005. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.86 alin.(3) pct.2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări  a proiectului de lege.  

 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  

Nr. 
crt. 

 
Text ordonanţă  

 
Text Senat  Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0     1 2 3 4

1.    Titlul legii
 

L E G E  
pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 127/2005 

privind modificarea art.33 alin.(1) din 
Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii 

Titlul legii va avea următorul 
cuprins: 

L E G E  
pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 127/2005 
privind modificarea art.33 alin.(1) 

din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, 

Ca urmare a 
aprobării legii.  
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fondului funciar nr.18/1991 şi ale 

Legii nr.169/1997, precum şi a art.III 
al titlului VI din Legea nr.247/2005 

privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi 

unele măsuri adiacente 

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

a art.III al titlului VI din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în 

domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente 

 
 

Deputat  PD: Valeriu Tabără  
Deputat PNL: Adrian Semcu 

2.   ARTICOL UNIC. – Se respinge 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 127/2005 din 15 septembrie 2005 
privind modificarea art.33 alin.(1) din 
Legea nr.1/2005 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, precum şi a art.III 
al titlului VI  din Lega nr.247/2005 
privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.851 din 21 septembrie 2005. 

ARTICOL UNIC. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 127/2005 din 15 septembrie 
2005 privind modificarea art.33 
alin.(1) din Legea nr.1/2005 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, precum şi 
a art.III al titlului VI din Lega 
nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.851 din 21 
septembrie 2005. 
 
 
Deputat PD: Valeriu Tabără  
Deputat PNL: Adrian Semcu 

Ca urmare a 
aprobării 
ordonanţei.  
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3.  Titlul ordonanţei 

ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ 

privind modificarea art.33 
alin.(1) 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, 

precum şi a art.III al titlului 
VI din Legea nr.247/2005 

privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri 

adiacente 
 

_________ 

Nemodificat   

4.  Art. I. - Alineatul (1) al 
articolului 33 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 Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.8 din 12 ianuarie 2000, cu 

__________ 

Nemodificat   
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http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=23399
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modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  

"Art. 33. - (1) Pot cere 
reconstituirea dreptului de 
proprietate şi foştii 
proprietari cărora li s-au 
respins cererile sau li s-au 
modificat ori anulat 
adeverinţele de proprietate, 
procesele-verbale de punere 
în posesie sau titlurile de 
proprietate, prin nesocotirea 
prevederilor art. III din Legea 
nr. 169/1997. Cererile de 
reconstituire a dreptului de 
proprietate se consideră a fi 
depuse în termen chiar dacă 
acestea au fost depuse la alte 
comisii decât cele 
competente potrivit legii; 
aceste comisii vor trimite 
cererile, din oficiu, comisiilor 
competente, înştiinţând 
despre acest lucru şi 
persoanele îndreptăţite. 
Persoanele fizice şi 
persoanele juridice care nu au 
depus în termenele prevăzute 
de Legea nr. 169/1997 şi de 
prezenta lege cereri pentru 
reconstituirea dreptului de 
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proprietate sau, după caz, 
actele doveditoare pot 
formula astfel de cereri până 
la data de 30 noiembrie 2005 
inclusiv. În cazul formelor 
asociative prevăzute la art. 26 
alin. (1) din lege, aflate în 
curs de constituire, cererea 
poate fi formulată de 
comitetul ad-hoc de 
iniţiativă."  

5.  Art. II. - Articolul III al 
titlului VI "Modificarea şi 
completarea Legii 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" din 
Legea nr. 247/2005 privind 
reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri 
adiacente, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.653 
din 22 iulie 2005, se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  

"Art. III. - Persoanele fizice 

________________ 

Nemodificat  
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şi persoanele juridice pot 
formula cereri de 
reconstituire a dreptului de 
proprietate pentru diferenţele 
de suprafaţă ce pot fi 
restituite conform prezentei 
legi, până la data de 30 
noiembrie 2005 inclusiv."  

 
Comisia a propus aprobarea proiectului cu 16 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 0 abţineri. 

 
 
 

 VICEPREŞEDINTE,                        SECRETAR, 
                              Adrian SEMCU                        Ioan MUNTEANU   
 

 

Întocmit: Consilier Anton PĂŞTINARU     
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