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               În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu 

propunerea legislativă pentru modificarea art. 24 alin. (3) din Legea 18/1991 

privind fondul funciar (Plx 396/2022), transmisă cu adresa nr. Pl-x 396 din             

22 iunie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/345 din 23 iunie 2022.  

              Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă pentru modificarea art. 24 alin. (3) din Legea 18/1991 privind fondul 

funciar, în ședința din 20 iunie 2022. 

               Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

  Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au examinat 

propunerea legislativă menționată mai sus, în ședința din 19 septembrie 2022. 
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    Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare includerea şi a fostelor 

cooperative meşteşugăreşti, indiferent de denumirea acestora, în lista beneficiarilor 

dreptului de a dobândi proprietatea asupra terenurilor aferente construcţiilor 

edificate de către fostele cooperative agricole de producţie, de fostele asociaţii 

economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de 

consum, indiferent de denumirea acestora, precum şi ale altor construcţii aflate în 

proprietate privată care se înscriu, la cerere, în proprietatea actualilor deţinători, prin 

îndeplinirea cumulativă a unor condiţii. 

  Membrii Comisiei au analizat inițiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, punctul de vedere al Guvernului, favorabil, cu observații 

și propuneri, punctul de vedere al Consiliului Concurenței, transmis cu adresa 

nr. RG 4949 din 13 mai 2022, avizul negativ al Consiliului Legislativ, transmis cu 

adresa nr. 480 din 2 mai 2022, precum și avizul favorabil al Consiliului Economic 

și Social, transmis cu adresa nr. 2154 din 12 aprilie 2022. 
 

                 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi (3 voturi împotrivă și 2 abțineri), avizarea favorabilă a propunerii 

legislative pentru modificarea art. 24 alin. (3) din Legea 18/1991 privind fondul 

funciar, în forma prezentată de inițiatori. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
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