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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia juridică,  
de disciplină și imunități 

 Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice 
 

 
  Bucureşti, 24 septembrie 2019 

      PL x.9/2019 

                          
 

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 
 

Vă  înaintăm, alăturat,  RAPORTUL COMUN asupra proiectului de 
Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, 
trimisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură,  industrie  alimentară  și  servicii  specifice cu adresa nr. PL - x 9 din         
4 februarie 2019. 

 
 
 

 
 
PREŞEDINTE, 

Nicușor HALICI 
 

PREŞEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

 

florica.manole
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia juridică,  
de disciplină și imunități 

 Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice 
 

Nr.4c-13/46  Nr.4c-5/417 

PL x.9/2019 

 
 

RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea 
 Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 

 asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 
 Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 

(PLx. 9/2019) 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

juridică, de disciplină și imunități și Comisia  pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu 

proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 

pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 

18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, transmis cu adresa nr. PLx. 9 din 4 februarie 
2019. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă 
conform avizului nr. 657 din 4 iulie 2018. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat propunerea 
legislativă în şedinţa din 19  decembrie  2018. 

Conform prevederilor art. 76 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare Camera Deputaţilor este 
Cameră Decizională. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 
prin avizul nr.4c-7/8  din 19  februarie  2019, avizează favorabil  cu 
amendamente  admise proiectul de lege. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale, prin avizul 4c-6/49 din 5 martie 2019, avizează negativ 
proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2000, raportat la situaţia proprietăţii bisericii din 
Bucovina, astfel încât restituirea proprietăţilor bisericeşti să fie făcută în condiţii 
echivalente în toate fostele provincii istorice, cu raportare la fostul regat. Potrivit 
expunerii de motive, soluţia legislativă propusă este determinată de necesitatea 
asigurării unui minim pentru funcţionarea şi întreţinerea unităţilor de cult, pentru 
ca acestea să îşi poată îndeplini misiunea. 

 Potrivit prevederilor art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare membrii celor 

două comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege  în ședințe separate. 
Membrii Comisiei agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi  servicii specifice au examinat proiectul de lege  în şedinţa din 03.09.2019. 
La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi  servicii specifice au fost prezenți 24 deputați din totalul de 24 de 
membri ai Comisiei. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat 
proiectul de lege  în şedinţa din 24.09.2019. 

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat 

deputații conform listei de prezență. 
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În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, 

membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități și ai Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au hotărât, cu 

majoritate de voturi respingerea proiectului de Lege privind modificarea și 
completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 

Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu amendamente 
respinse, din următorul motiv: 

- conform art. 34 din Legea nr. 46/2008  Codul silvic, cu modificările 

și completările ulterioare,  terenurile forestiere proprietate publică a statului nu 
fac obiectul constituirii dreptului de proprietate sau al vreunui dezbmembrământ 
al acestuia. 

Proiectul de lege  face parte din categoria legilor organice.  

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Nicușor HALICI 
 

PREŞEDINTE, 
 

Alexandru STĂNESCU 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Alina – Elena TĂNĂSESCU 

SECRETAR, 
 

Dan CIOCAN 
  

 
 
 
 
 

    
            
 



Anexa 

AMENDAMENTE RESPINSE 

Nr. 

Crt 

Text Lege Text adoptat de Senat Amendamente Motivare 

amendament 

1  

 

--------------------------- 

’’(l1) Terenurile agricole sau forestiere 
deţinute de formele asociative ale 
comunităţilor din fostele regiuni 
grănicereşti, care au fost retrocedate prin 
decrete-legi în perioada 1945-1946, şi 
care au fost trecute ulterior în  
proprietatea statului, se retrocedează 
formelor asociative înfiinţate de 
reprezentanţii aceloraşi comunități. 

(11) Se elimină 

Amendament admis de comisia 
pentru administrație (Aviz 4c-
7/8/2019 din 19 februarie 2019) 

 

 

2  

---------------------------- 

(1²) Veniturile obţinute din administrarea 
terenurilor astfel retrocedate pot fi utilizate în 
scopul acoperirii cheltuielilor de administrare 
a terenurilor şi pentru finanţarea activităţilor 
educaţionale, sociale şi culturale.” 

(12)  Se elimină 

Amendament admis de comisia 
pentru administrație (Aviz 4c-
7/8/2019  din 19 februarie 2019) 
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------------------------- 

„(2²) Centrele eparhiale, protoieriile, 
mănăstirile, schiturile, parohiile, filiile şi alte 
structuri ale unităţilor de cult dobândesc în 
proprietate suprafeţe până la limita de 30 ha 
terenuri forestiere din fondul bisericesc al 
cultului căruia aparţin, recunoscut de lege, 
dacă acestea le-a avut în folosinţă sau 
administrare.” 

(22) Centrele eparhiale, 
protoieriile, mânăstirile, 
schiturile, parohiile, filiile și alte 
structuri ale unităților de cult 
dobândesc în proprietate 
suprafețe până la limita de 30 ha 
terenuri forestiere din fondul 
bisericesc al cultului căruia 
aparțin, recunoscut de lege, dacă 
acestea le-au avut în 
proprietate. 

 

 


