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Către, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Doamnei Președinte Laura Cătălina VICOL CIORBĂ 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare vă înaintăm, alăturat  Raportul preliminar asupra 

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, transmisă Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  și Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități pentru dezbatere pe fond, cu adresa nr. PLx. 520/2021 din 25 

octombrie 2021. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

organice. 

 

PREȘEDINTE, 

Florin-Ionuț BARBU  
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RAPORT PRELIMINAR 
asupra 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  

(PLx. 520/2021) 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare  Comisia  pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia juridică, de disciplină și imunități  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 și celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii 
nr. 169/1997, transmis cu adresa nr. Plx. 520 din 25 octombrie 2021, înregistrat  la Comisia 
pentru agricultură cu nr. 4c-5/748/26.10.2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi 
(3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92, alin.(9) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
 Senatul, în calitate de Primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în 
şedinţa din 18 octombrie 2021, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a aIII a din 
Constituția României, republicată. 
 Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea legislativă (nr.560/12.07 .2021). 

Consiliul Economic și Social, avizează negativ proiectul de act normativ (nr. 
5122/06.07.2021). 

 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a 
avizat negativ proiectul de lege (nr.4c-6/1008/04.11.2021). 
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 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat negativ 
proiectul de lege (nr.4c-7/563/08.02.2022). 
  Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.1/2000. 
Poptrivit 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 administrarea staţiunilor de cercetare şi dezvoltare şi trecute în domeniul privat 
al unităţilor administrativ-teritoriale. 

 În conformitate cu prevederile art.62 şi art.64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia juridică, de disciplină și imunități au 
examinat proiectul de lege în şedinţe 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, din următorul motiv: 

 trecerea terenurilor din domeniul public al statului în domeniul privat al 
unităților-administrativ teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului. 

Proiectul de lege 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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