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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a fost sesizată spre dezbatere, în fond, 
împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente - Titlul VI - 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, trimisă cu adresa nr.Pl.x.678 din 15 decembrie 2009,  
înregistrată cu nr. 31/1160 din 15 decembrie 2009, respectiv 24/998/16 decembrie 2009. 

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a respins propunerea legislativă  în 
şedinţa din data de 9 decembrie 2009. 

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

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 2297 din 8 septembrie 2009, 
nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. De asemenea, Guvernul României, prin 
adresa nr. 576/DRP, a transmis un nou punct de vedere prin care nu susţine adoptarea 
iniţiativei legislative. 
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Consiliul Legislativ  a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri iniţiativa 
legislativă, conform avizului nr.880 din 27 iulie 2009. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea 
alin. (11) al art. 4 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  au examinat iniţiativa legislativă mai 
sus menţionată în  şedinţa din 2 februarie 2010 iar membrii Comisiei pentru agricultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice în şedinţa din 25 februarie 2010.   

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
participat la şedinţă 17 deputaţi iar la şedinţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice au participat toţi cei 27 de membri.  

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  a participat, în calitate de 
invitat, doamna Rodica Constantinovici, secretar de stat în Ministerul Justiţiei iar la lucrările 
Comisie pentru agricultură a participat ca invitat domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că posibilitatea acordării de acţiuni la acele 
societăţi ce administrează respectivele amenajări, sere sau plantaţii, persoanelor ale căror 
terenuri s-au aflat în proprietatea statului şi care, a apreciat legiuitorul, nu pot fi restituite, a 
fost prevăzută în legile iniţiale din domeniul restituirii proprietăţii funciare, fiind eliminată 
treptat din legislaţie, începând cu Legea arendării nr. 16/1994 şi, în acest sens, nu se poate 
justifica reîntoarcerea la o astfel de modalitate de compensare pe care legiuitorul, în cele din 
urmă, a înlăturat-o cu totul din lege ca fiind neadecvată cu scopul legislaţiei în domeniu. Mai 
mult decât atât, cel puţin o parte din aceste investiţii se află în proprietatea unor societăţi 
comerciale care au fost privatizate, la care statul nu mai este acţionar, astfel încât numărul 
persoanelor care ar beneficia de aceste dispoziţii ar fi oricum redus. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi să 
întocmească raport de  respingere a propunerii legislative  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria 
legilor organice. 
 
 
 
                  Preşedinte,                                    Preşedinte                                
        Prof. univ. Dr. Valeriu TABĂRĂ           Daniel BUDA    
 
 
                                

    Secretar,                                                                                   Secretar,  
             Vasile MOCANU                                                         Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 

Consilier, Anton PĂŞTINARU                                                                              Consilier, Paul ŞERBAN 
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