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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
 
 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 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 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură obişnuită, 

prin adresa nr. PLx. 9 din 4 februarie 2019, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea şi 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. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică și  amenajarea 

teritoriului au examinat proiectul de Lege sus menţionat în şedinţa din 19 

februarie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu 

amendamente admise prezentate în anexa la prezentul aviz. 

 

     VICEPREŞEDINTE                      SECRETAR 

               ION CĂLIN                           ANGELICA FĂDOR 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 

 
Bucureşti, 

 
19 februarie 2019 

Nr. 4c-7/8 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Amendamente admise 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor admise  

0. 1  2 3 
1.  1. La articolul 26, dupa alineatul 

(1) se introduc două noi 
alineate, alin. (11) și (12), cu 
următorul cuprins:  
 
(11) Terenurile agricole sau 
forestiere deținute de formele 
asociative ale comunităților din 
fostele regiuni grănicerești, care au 
fost trecute ulterior în proprietatea 
statului, se retrocedează formelor 
asociative înființate de 
reprezentanții acelorași comunități. 
 
(12) Veniturile obținute din 
administrarea terenurilor astfel 
retrocedate pot fi utilizate în scopul 
acoperirii cheltuielilor de 
administrare a terenurilor și pentru 
finanțarea activităților educaționale, 
sociale și culturale. 

 
  
 
 
 
(11) Se elimină 
(Autor: dep. Ion Călin - PSD) 
 
 
 
 
 
 
 
(12)  Se elimină 
(Autor: dep. Ion Călin - PSD) 
 
 
 
 

În condițiile în care nu este probată 
continuitatea dintre formele asociative ale 
comunităților din fostele regiuni 
grănicerești cu noile forme asociative, 
inclusiv a membrilor și a reprezentanților 
acestor forme asociative, inclusiv a 
membrilor și a reprezentanților acestor 
forme asociative, propunerea are ca efect 
doar restrângerea proprietății publice 
(pădurile proprietate publică), 
nerespectându-se astfel prevederile art. 
136 din Constituția României , care 
consfințesc că proprietatea publică este 
garantată și ocrotită prin lege și aparține 
statului sau unităților administrativ -
teritoriale. 

2.  2. La articolul 29, după alineatul 
(21) se introduce  un nou 
alineat, alin. (22), cu următorul 

2. La articolul 29, alineatul (22) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins:  

Proiectul de Lege adoptat de către Senat 
vizează împroprietărirea structurilor 
unităților de cult cu suprafețe forestiere 
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cuprins: 
 
(22) Centrele eparhiale, protoieriile, 
mânăstirile, schiturile, parohiile, 
filiile și alte structuri ale unităților 
de cult dobândesc în proprietate 
suprafețe până la limita de 30 ha 
terenuri forestiere din fondul 
bisericesc al cultului căruia aparțin, 
recunoscut de lege, dacă acestea 
le-a avut în folosință sau 
administrare. 

 
 
(22) Centrele eparhiale, protoieriile, 
mânăstirile, schiturile, parohiile, 
filiile și alte structuri ale unităților de 
cult dobândesc în proprietate 
suprafețe până la limita de 30 ha 
terenuri forestiere din fondul 
bisericesc al cultului căruia aparțin, 
recunoscut de lege, dacă acestea le-
au avut în proprietate. 
 
(Autor: dep. Ion Călin - PSD) 

proprietate publică până la limita de 30 
ha, deși aceste structuri au avut 
respectivele terenuri numai în folosință 
sau administrare. Se modifică astfel 
obiectul Legii nr. 1/2000, Lege de 
reconstituire a dreptului de proprietate, 
transformând-o într-o lege de 
împroprietărire. De asemenea, se încalcă 
prevederile art. 136 din Constituția 
României care consfințesc că proprietatea 
publică este garantată și ocrotită prin 
lege și aparține statului sau unităților 
administrativ-teritoriale. 
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