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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
  
  
  

   Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

       Bucureşti, 08.11 .2005 
        Nr.24/495 

 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare   
 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, transmis cu adresa nr.P.L.-X 271 din 27 iunie 2005 şi 
înregistrată sub nr.24/268/28.06.2005.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ nr.161/02.03.2005, punctul de vedere al Guvernului, avizul 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi avizul Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.                 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea Legii nr.112/1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute 
în proprietatea statului, cu modificările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor nou 
introduse, odată cu redobândirea dreptului de proprietate asupra imobilelor, 
prin restituirea în natură sau cumpărare, se dobândeşte şi dreptul de proprietate 
asupra terenurilor aferente, precum şi asupra terenurilor agricole astfel cum au 
fost determinate înainte de 6 martie 1945 în grădini, prin cărţile funciare sau 
registrele agricole, după caz, cu excepţia suprafeţelor ocupate şi aferente altor 
construcţii şi dotări edilitare realizate cu aprobări legale, după data trecerii în 
proprietatea statului sau a altor persoane juridice.   

Proiectul de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare face parte din categoria 
legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, 
republicată. 

La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu 
prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  
domnul Vasile Lupu –  secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale şi domnul Viorel Marinescu – director în Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Proiectul de lege a fost respins cu 3 voturi împotrivă,  în şedinţa din  

08.11.2005. 
 În urma dezbaterii, Comisia propune respingerea iniţiativei legislative 
pentru următorul considerent: 

- Aspectele vizate prin iniţiativa legislativă sunt deja reglementate în 
Codul civil, Legea fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi Legea nr.247/2005. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 iunie 2005. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, şi art.86 alin.(3) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, este de competenţa decizională  a Camerei Deputaţilor. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Dr. Atilla KELEMEN          Ioan MUNTEANU   

     

 
 
 
 
Întocmit: consilier Anton Păştinaru 
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