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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor                                                                       

Comisia juridică de disciplină și imunități 

4c-13/190/2019 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice 

4c-5/212/2019 

 

          Către, 

 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

completarea art.4 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, trimis, 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, pentru examinare în fond, cu 

adresa nr. PLx 96/2019 din 6 martie 2019. 

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

categoria legilor organice. 

 

 

 

        PREŞEDINTE,                                                           PREŞEDINTE, 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă                       Florin-Ionuț BARBU

dragos.bucur
Conf cu Originalul
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                                                   Parlamentul României 

          Camera Deputaţilor 

   

Comisia juridică de disciplină și imunități 

4c-13/190/2019 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice 

4c-5/212/2019 

 

Comisia juridică de disciplină și imunități 

4c-13/190/2019 

 

RAPORT COMUN 

asupra 

proiectului de Lege privind completarea art.4 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 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

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

alimentară și servicii specifice, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 96/2019 din 6 martie 

2019, cu dezbaterea în fond, cu  proiectul de Lege privind completarea art.4 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, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină și imunități  cu nr. 4c-13/190 din 7 

martie 2019 și la Comisia pentru pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice cu nr. 4c-5/212 din 7 martie 2019.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege tacit, în 

condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României republicată.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță, cu observații și 

propuneri,  conform avizului nr. 1012/24.10.2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

avizat favorabil proiectul de lege în ședința din 12.03.2019. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat negativ 

proiectul de lege în ședința din 26.03.2019. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.4 din Legea nr.1/2000 

cu un nou alineat, alin.(110), în sensul instituirii posibilităţii proprietarilor investiţiilor 

privatizate de a încheia acorduri de despăgubire şi cu persoane fizice îndreptăţite din judeţul 

respectiv al căror drept de proprietate a fost validat de comisiile judeţene de fond funciar sau 

au fost stabilit prin sentinţe judecătoreşti definitive, chiar dacă aceste terenuri preluate abuziv 

nu s-au aflat sub investiţiile privatizate. 

 În conformitate cu prevederile art.62 și 64 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. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a examinat proiectul 

de lege în şedinţa din 5 aprilie 2022. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea proiectului de Lege privind completarea art.4 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, cu 

un amendament admis redat în anexa raportului preliminar. 

La lucrări, membrii comisiei au fost prezenţi conform listei de prezență. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut proiectul de lege în ședința 

desfășurată din data 5 aprilie 2022 și a  hotărât cu majoritate de voturi adoptarea 

proiectului de Lege privind completarea art.4 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 în forma venită de 

la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate  membrii celor doua 

comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenului Camerei Deputaților  
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raportul comun de adoptare a  proiectului de Lege privind completarea art.4 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, cu amendament admis redat în anexa prezentului raport. 

În raport cu obiectul de reglementare şi conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 

  

 

 

     PREŞEDINTE,                                                           PREŞEDINTE, 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă                                  Florin-Ionuț BARBU 

 

 

          SECRETAR,                                                          SECRETAR, 

Ladányi László-Zsolt                                                  Constantin BÎRCĂ 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Bucur Dragoș                                                                           Sef serviciu, Anton Păștinaru 

                                                                                                                                                         Consilier parlamentar, Mihaela Stan 
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                                                                                                                                                                                                              Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

 
Nr. 

crt. 
Text adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

1.  

Titlul Legii 

LEGE 

privind completarea art.4 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 

  

2.  

Articol unic.- La articolul 4 din Legea 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, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu 

modificările și completările ulterioare, după alineatul 

(19) se introduce un nou alineat, alin. (110), cu următorul 

cuprins: 

  

3.  

”(110) Proprietarii investițiilor privatizate în condițiile 

legii pot încheia acorduri de despăgubire și cu persoane 

fizice îndreptățite din județul respectiv, al căror drept de 

proprietate a fost validat de comisiile județene de fond 

funciar sau a fost stabilit prin sentințe judecătorești 

definitive, chiar dacă aceste terenuri preluate abuziv nu 

s-au aflat sub investițiile privatizate.” 

”(110) Proprietarii investițiilor privatizate în condițiile legii 

pot încheia acorduri de despăgubire și cu persoane fizice 

îndreptățite din județul respectiv, ale căror cereri de 

reconstituire a drepturilor de proprietate au fost validate 

de comisiile județene de fond funciar sau au fost stabilite 

prin hotărâri judecătorești definitive, chiar dacă aceste 

terenuri preluate abuziv nu s-au aflat sub investițiile 

privatizate.” 

 

 

Autorul amendamentului: 

Florin-Ionuț BARBU, deputat PSD 

Pentru corectitudinea 

redactării. 
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