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 Către, 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

Domnului președinte FLORIN-IONUŢ BARBU 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Proiectului  de Lege pentru 

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, transmis spre dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

adresa nr. PLx. 520 din 25 octombrie 2021. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

LAURA VICOL 
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                       PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 

                           București, 6 decembrie 2022                                 

                           PL-x 520/2021 

   

            
 RAPORT PRELIMINAR 

 asupra 

Proiectului  de Lege pentru 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 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 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 pentru 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, trimis Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități cu adresa nr. PL-x 520/2021 din 25 octombrie 2021, înregistrat cu nr. 4c-

13/895/26.10.2021. 

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

din data de 18  octombrie 2021. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituția 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Economic și Social a avizat negativ (nr. 5122/06.07.2021) inițiativa legislativă. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ (nr.560/12.07.2021) inițiativa legislativă, cu 

observații și propuneri.  

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat 

negativ proiectul de lege (nr.4c-6/1008/04.11.2021). 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat negative 

proiectul de lege (nr.4c-7/563/08.02.2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.1/2000. Potrivit 

expunerii de motive, proiectul vizează eliminarea neconcordanţelor între dispoziţiile legale în 

vigoare privind circuitul civil al terenurilor, aflate iniţial în domeniul public al statului şi în 
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administrarea staţiunilor de cercetare şi dezvoltare şi trecute în domeniul privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale. 

În conformitate cu prevederile art.62 și art.64 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile sesizate în fond au examinat 

proiectul de lege  sus-menționat în ședințe separate. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a 

dezbătut proiectul de lege în şedinţa, din data de 17 mai 2022. 

La ședința Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 

deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor examinate, membrii Comisiei pentru 

agricultură au hotărât, cu majoritate de voturi (s-a înregistrat 1 abținere), să transmită Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități un raport de respingere, a proiectului de Lege pentru 

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. 

Potrivit prevederilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

examinat inițiativa legislativă în ședința din 6 decembrie 2022. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost prezenți conform 

listei de prezentă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice un raport preliminar de adoptare a Proiectului  de Lege pentru 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, cu un amendament admis prevăzut în Anexa nr.1 și un amendament respins 

prevăzut în Anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezentul raport preliminar.  

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor organice.                                  

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

Laura VICOL László-Zsolt LADÁNYI 

 

 

Consilier parlamentar,  

Andreea Sârbu 
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PLx 520/2021 

 

Anexa nr.1 

 

 

 AMENDAMENT ADMIS 

Proiect de Lege pentru 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 

 

Nr. 

Crt. 

Text Lege în vigoare 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

0 1 2 3 4 

1.   LEGE 

pentru 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 

LEGE 

pentru completarea  art.10 al 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 

 

Tehnică legislativă 

2.   Articol unic: 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 nr. 8 din 

12 ianuarie 2000, se completează după 

cum urmează: 

 

Articol unic: Articolul 10 al 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, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 8 

din 12 ianuarie 2000, se 

completează după cum urmează: 

 

Tehnică legislativă 

3.  Art. 10 

 

(2) În situaţia în care suprafeţele 

proprietate privată a statului sunt 

După alineatul (2) al articolului 10, 

se introduce un nou alineat, alin. (3) 

cu următorul cuprins:  

 

După alineatul (2) al articolului 

10, se introduce un nou alineat, 

alin. (3) cu următorul cuprins:  
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insuficiente acestea pot fi 

suplimentate cu suprafeţe ce se 

vor scoate din domeniul public al 

statului, în condiţiile legii, la 

propunerea prefectului, sau se vor 

acorda despăgubiri. 

 

 

 

 

 

 

“ Art. 10 alin. (3): Sunt și ramân la 

dispoziția comisiilor locale de fond 

funciar, în vederea reconstituirii 

dreptului de proprietate către foștii 

proprietari ai acestora sau către 

moștenitorii lor, terenurile aflate inițial 

în domeniul public al statului și în 

administrarea stațiunilor de cercetare și 

dezvoltare și trecute în domeniul privat 

al unităților administrative teritoriale, 

la dispoziția comisiilor locale pentru 

stabilirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor, prin hotărâri ale 

comisiilor județene de fond funciar, 

chiar și în situațiile în care nu au 

fost adoptate hotărâri de guvern 

pentru modificarea regimului 

juridic al acestor terenuri”. 

 

 

 

 

 

 

„Art. 10. alin. (3) Prin excepție de 

la prevederile art. 292, art.358 și 

art.361  din OUG nr.57/2019, în 

temeiul prezentei legi  terenurile 

necesare  pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate către foștii 

proprietari sau către moștenitorii 

lor, terenuri aflate inițial în 

proprietatea publică a statului și în 

administrarea stațiunilor de 

cercetare și dezvoltare, și trecute în 

domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale, și la 

dispoziția comisiilor locale pentru 

stabilirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor,  prin hotărâri ale 

comisiilor județene de fond funciar. 

Terenurile mai sus identificate sunt 

și rămân la dispoziția comisiilor 

locale de fond funciar. 

 

Autori amendament: 

Grupul parlamentar PNL, Camera 

Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptarea prezentului 

amendament are efect asupra 

principiului bicameralismului 

deoarece constituie o soluție 

legislativă care modifică, în mod 

semnificativ, conținutul juridic al 

formei adoptate de Senat. Din 

acest punct de vedere este 

necesară aplicarea dispozițiilor 

Secțiunii IV, art.116 din 

Regulamentul Camerei 

Deputaților și retrimiterea 

proiectului spre dezbatere primei 

camere sesizate.  
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Anexa nr.2 

 

 AMENDAMENT RESPINS 

Proiect de Lege pentru 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 

 

Nr. 

Crt. 

Text Lege în vigoare 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

0 1 2 3 4 

1.  Art. 10 

 

(2) În situaţia în care suprafeţele 

proprietate privată a statului sunt 

insuficiente acestea pot fi 

suplimentate cu suprafeţe ce se 

vor scoate din domeniul public 

al statului, în condiţiile legii, la 

propunerea prefectului, sau se 

vor acorda despăgubiri. 

După alineatul (2) al articolului 10, 

se introduce un nou alineat, alin. (3) 

cu următorul cuprins:  

 

 

 

 

 

 

“ Art. 10 alin. (3): Sunt și ramân la 

dispoziția comisiilor locale de fond 

funciar, în vederea reconstituirii 

dreptului de proprietate către foștii 

proprietari ai acestora sau către 

moștenitorii lor, terenurile aflate inițial 

în domeniul public al statului și în 

administrarea stațiunilor de cercetare și 

dezvoltare și trecute în domeniul privat 

al unităților administrative teritoriale, 

la dispoziția comisiilor locale pentru 

stabilirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor, prin hotărâri ale 

comisiilor județene de fond funciar, 

chiar și în situațiile în care nu au fost 

adoptate hotărâri de guvern pentru 

modificarea regimului juridic al 

acestor terenuri”. 

După alineatul (2) al articolului 10, se 

introduce un nou alineat, alin. (3) cu 

următorul cuprins:  

 

 

 

 

 

 

(3) Sunt și ramân la dispoziția comisiilor 

locale de fond funciar, în vederea 

reconstituirii dreptului de proprietate 

către foștii proprietari ai acestora sau 

către moștenitorii lor, terenurile aflate 

inițial în domeniul public al statului și în 

administrarea stațiunilor de cercetare și 

dezvoltare și trecute în domeniul privat 

al unităților administrative teritoriale, la 

dispoziția comisiilor locale pentru 

stabilirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor, prin hotărâri ale comisiilor 

județene de fond funciar.  

 

Autor amendament: 

 

Senator Cristian Niculescu Țâgârlaș, 

Grupul parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal  

 

Se elimina teza finala conform 

avizului CL 

 

Acest demers legislativ a avut in 

vedere indreptarea unei 

neconcordanțe între dispozițiile 

legale în vigoare privind 

circuitul civil al terenurilor aflate 

inițial în domeniul public al 

statului și în administrarea 

stațiunilor de cercetare și 

dezvoltare și trecute în domeniul 

privat al UAT-urilor.  

 

La fundamentarea acestei 

inițiative, am analizat 

jurisprudența CEDO și 

menționez ca relevante 

Grupurile de cauze Străin și 

Maria Atanasiu (problema 

mecanismului de restituire în 

natură sau prin echivalent a 

imobilelor – atât locuințe, cât și 

terenuri agricole ori forestiere- 

naționalizate abuziv în perioada 

comunistă). 

 


