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Raport Comun 
asupra proiectului de Lege privind sprijinul acordat de statul român pentru 

intabularea terenurilor agricole şi forestiere aflate în extravilanul localităţilor, 
restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăţilor 

 
              În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi banci, au fost 
sesizate spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege privind sprijinul acordat de statul român 
pentru intabularea terenurilor agricole şi forestiere aflate în extravilanul localităţilor, restituite 
vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăţilor, trimis cu adresa nr. PL.x 133 din 7 
aprilie 2010, înregistrat cu nr.31/257/2010, respectiv cu nr. 22/160/2010.    
           Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 
1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
          Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 29 
martie 2010. 
         Guvernul, prin punctul de vedere transmis, cu adresa nr. 596 din 8 martie 2010, nu susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative.  
         Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, 
conform avizului nr.1175 din 12 octombrie 2019.          
         Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic a avizat 
negativ proiectul de lege, conform adresei nr. 22/160 din 4 mai 2010. 
        Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a avizat 
negativ proiectul de lege, conform adresei nr. 24/496 din 10 iunie 2010. 
        Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţe separate ale celor două Comisii. Astfel, la 
data de 4 mai 2010 de către Comisia pentru buget, finanţe şi banci, iar la data de 19 februarie 2013 
de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
         Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unui sprijin constând în tichete 
valorice, acordat de către de statul român pentru intabularea terenurilor agricole şi forestiere aflate 
în extravilanul localităţilor, restituite vechilor proprietari prin legi de retrocedare a proprietăţilor. 
        La lucrări au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, 34 deputaţi din 
totalul de 35 de membri, iar din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 19 deputaţi din 
totalul de 27 membri.    
        La dezbaterile din cadrul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a participat, în calitate de 
invitat, doamnul Liviu Gradinaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Administratiei şi 
Internelor. 
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         În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
proiectului de Lege privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor 
agricole şi forestiere aflate în extravilanul localităţilor, restituite vechilor proprietari prin legile 
de retrocedare a proprietăţilor, întrucât conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost 
modificate de Legea nr. 329/2009privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-
cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, toate încasările Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară se fac venit la bugetul de stat. Măsurile propuse de către 
iniţiatori vor conduce la influenţe financiare negative asupra bugetului general consolidat. 
Totodată, se consideră că, odată promovată această măsură, există posibilitatea creării unui 
precedent în extinderea acestei facilităţi şi asupra altor categorii de imobile şi de beneficiari ai 
legilor de retrocedare a proprietăţilor. Iniţiatorii propunerii legislative nu precizează sursele 
financiare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispoziţia art. 138 alin. (5) din 
Constituţia României, republicată, care prevede că „Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare". În acelaşi sens, art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările ulterioare, prevede că  "în cazurile în care se fac propuneri de 
elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau 
majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, trebuie să se prevadă si mijloacele necesare pentru 
acoperirea minusului de venituri sau creşterea cheltuielilor". De asemenea, art. 14 alin. (5) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precizează că „ După aprobarea bugetelor 
locale pot fi  aprobate acte normative cu implicaţii asupra acestora, dar numai cu precizarea 
surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente 
exerciţiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective. " 
       În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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