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                                RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru interzicerea  

scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arabile  
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
interzicerea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arabile, transmisă cu 
adresa nr. Pl.x 372 din 24 septembrie 2012, înregistrată la Comisia pentru 
agricultură sub nr.24/310/25.09.2012, respectiv la Comisia juridică sub nr. 31/750 
din 24 septembrie 2012. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor  este  Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 18 septembrie 2012. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, conform 
avizului nr. 358 din 25 aprilie 2012. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
interzicerea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arabile proprietate a 
persoanelor fizice sau juridice sau care aparţin domeniului public sau privat al 
statului. Prin excepţie, aceste terenuri pot fi scoase din circuitul agricol doar în 
scopul efectuării lucrărilor de investiţii de interes public, prin hotărâre a 
Guvernului. 

La dezbaterea propunerii legislative sus menţionată a participat ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Gheorghe Albu, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
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În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
agricultură şi membrii Comisiei juridice au examinat propunerea legislativă în 
şedinţele din data de 10.10.2012, respectiv 01.10.2012. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor au hotărât, în unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
raportul de respingere a propunerii legislative pentru interzicerea scoaterii din 
circuitul agricol a terenurilor arabile, întrucât, obiectul propunerii legislative este 
deja reglementat prin Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. . 

La dezbateri au fost prezenţi 25 deputaţi din cei 25 de membri ai Comisiei 
pentru agricultură iar la dezbaterile din cadrul şedinţei Comisiei juridice au 
participat 14 deputaţi din numărul total de 23 de membri. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 
 
  

PREŞEDINTE,                                                   PREŞEDINTE, 
        Adrian  RĂDULESCU                                            Daniel BUDA 
 
 
 
 
            SECRETAR,                                                       SECRETAR, 
        Vasile MOCANU                                           Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar,                                                                                                                  Consilier parlamentar, 
  Ioana Goţa                                                                                                                                         Iuliana Fuiorea 
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