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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice  

București, 19.10.2022 
Nr. 4c-5/597 

 
   

	

	

	

Către, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități 

  Doamnei Președinte  Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 
 
  Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 

Domnului Președinte George-Cătălin STÂNGĂ  
 
Comisia pentru constituționalitate 
Domnului Președinte Ringo DĂMUREANU 
 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare vă înaintăm, alăturat  Raportul preliminar asupra Legii 
pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 
46/2008-Codul silvic, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 685 din 30 septembrie 2020, transmisă cu adresa nr. PLx. 188/2020/2021, 
Camera Deputaților fiind Cameră decizională. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor organice. 
 

 
PREȘEDINTE, 

Florin-Ionuț BARBU 

 

	

gabriela.ciurea
Comisii
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Parlamentul României 
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice  

București, 19.10.2022 
Nr. 4c-5/597 

 

RAPORT PRELIMINAR 
asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 46/2008-Codul silvic  
(PLx. 188/2020/2021) 

În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare  Comisia  pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice,  Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru constituționalitate au fost sesizate spre 
dezbatere pe fond, cu Legea pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 46/2008-Codul silvic, aflată în procedură de 
reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 685/2020, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.1189 din 07 decembrie 2020, transmisă cu adresa PLx. 
188/2020/2021 din 12 aprilie 2021.  

 
Legea a fost adoptată de către Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, în 

data 28 iulie 2020 și a fost transmisă la promulgare în data de 03 august 2020. 
 
În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, în 

data de 25 august 2021, Preşedintele României a depus o sesizare de neconstituţionalitate 
(Dosar nr.1374A/2020) a prevederilor legii trimise la promulgare, apreciind că ”legea criticată 
contravene prevederilor art. 1 alin. (5), art. 126 alin. (5), art. 136 alin. (3) si (4) precum şi celor 
ale art. 147 alin. (4) din Constituţie României, republicată”. 
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Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 685 din 30 septembrie 2020, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1189 din 7 decembrie 2020, a admis obiecţia de 
neconstituţionalitate, formulată de către Preşedintele României, şi a constatat că prevederile 
art. I din Legea pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - 
Codul silvic sunt neconstituționale. 

 
Legea supusă reexaminării are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.165/2013, în sensul ca restituirea terenurilor forestiere aparţinând domeniului public al 
statului să se realizeze numai după trecerea prealabilă a acestor terenuri în domeniul privat al 
statului, această intervenţie impunând, pe cale de consecinţă, şi modificarea şi completarea 
Legii nr.46/2008. 

Conform 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, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a admis cererea de reexaminare şi a 
adoptat legea cu amendamente admise, în ședința din 06 aprilie 2021. 

 
           În conformitate cu prevederile art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru constituționalitate şi-au desfăşurat 
lucrările în şedinţe separate. 

 
        Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice au reexaminat Legea sus menționată în şedinţa din 18 octombrie 2022. 
        La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

  La dezbaterile Comisiei pentru agricultură a participat, în conformitate cu prevederile 
art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare,  în calitate de invitat din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
domnul Dragoș Costin Telehuz – Secretar de stat. 

  
           În urma analizării cererii de reexaminare şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru agricultură, au hotărât cu majoritate de voturi (s-a înregistrat 1 vot împotrivă), să 
transmită Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic și Comisiei pentru constituționalitate un raport preliminar de adoptare a  Legii 
pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
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restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 
46/2008-Codul silvic, în forma adoptată de Senat. 
    În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor organice. 

 

 
 

PREȘEDINTE 
 

 SECRETAR 

Florin-Ionuț BARBU  Constantin BÎRCĂ 
 
 
 
 
 
Șef serviciu consilier parlamentar Anton Păștinaru 

 
 

  

Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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