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RAPORT 

asupra propunerii legislative privind mãsuri reparatorii pentru 
proprietarii deposedaþi de inventarul agricol ºi de terenuri agricole ºi 

forestiere, în perioada 1945-1989   
 

 Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii 
specifice a fost sesizatã spre dezbatere în fond cu propunerea legislativã privind 
mãsuri reparatorii pentru proprietarii deposedaþi de inventarul agricol ºi de terenuri 
agricole ºi forestiere, în perioada 1945-1989, transmisã cu adresa nr.P.l.-X 325 din 
26 mai 2004 ºi înregistrat sub nr.24/250/27.05.2004.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ nr.492/23.03.2004.                 

Propunerea legislativã are ca obiect de reglementare instituirea unui cadru 
juridic care sã faciliteze despãgubirea în echivalent a proprietarilor deposedaþi de 
inventarul agricol ºi de terenuri agricole ºi forestiere, în perioada 1945-1989. 

Propunerea legislativã privind mãsuri reparatorii pentru proprietarii 
deposedaþi de inventarul agricol ºi de terenuri agricole ºi forestiere, în perioada 1945-
1989 face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din 
Constituþia Româ niei, republicatã. 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 
art.51 ºi 52 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, republicat,  domnul  Flaviu Lazin  
–  secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale.  

La lucrãrile comisiei au fost prezenþi 26 de deputaþi, membri ai comisiei. 
Propunerea legislativã a fost respinsã în unanimitate în ºedinþa din         

25.01.2005. 
 În urma dezbaterii, Comisia propune respingerea iniþiativei legislative pentru 
urmãtoarele considerente: 

1. Reparaþiile de naturã patrimonialã privind inventarul agricol au fost 
prevãzute de legiuitor la art.29 din Legea nr.18/1991, cu completãrile ºi 
modificãrile ulterioare. 

2. În conformitate cu prevederile art.138 alin.5 din Cons tituþie nici o 
cheltuialã bugetarã nu poate fi aprobatã fãrã stabilirea sursei de finanþare. 

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) ºi (3) din Constituþia României, 
republicatã, ºi art.86 alin.(3) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, republicat, 
este de competenþa decizionalã  a Camerei Deputaþilor.  
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