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RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative privind abrogarea alineatului (24) al 

articolului nr.26 din Legea 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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu propunerea legislativă privind 
abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 din Legea 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, transmisă cu adresa nr.Pl. x 568  din 26 iunie  2006 şi înregistrată sub 
nr.24/426/27.06.2006.  

În temeiul art.104 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, plenul 
Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea propunerii legislative privind abrogarea 
alineatului (24) al articolului nr.26 din Legea 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.169/1991 
comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, în 
vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea alineatului (24) 
al articolului nr.26 din Legea 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 raport cu obiectul şi conţinutul său propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate cu 
prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 
Töke István, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale.  

Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, şi art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat 
este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 20 iunie 2006. 
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La lucrările comisiei pentru agricultură au fost prezenţi 26 de deputaţi, din 
totalul de 27 de membri ai comisiei.  

În cadrul şedinţei Comisiei pentru agricultură din 21 iunie 2007, propunerea 
legislativă a fost respinsă cu majoritate, înregistrându-se 22 voturi pentru 
respingere şi 4 voturi împotrivă. 

Raportul comisiei a fost respins din următorul motiv: 
- Textul alin.(24) al art.26 din Legea nr. 1/2000 nu contravine prevederilor 

alin. (2) al aceluiaşi articol, ci instituie un regim derogatoriu. Dacă s-ar abroga textul 
alin. (24), s-ar ajunge la crearea unor confuzii în interpretarea şi aplicarea acestuia.  
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