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RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege privind modificarea art. 36 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, cu modificările şi 
completările ulterioare,  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind modificarea art. 36 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, trimis cu adresa nr. PL. x 408 din 13 mai 2015 şi 
înregistrat la comisiei cu adresa nr. 4c-11/686/14.05.2015, respectiv nr. 4c-4/275/14.05.2015. 

Conform 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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  în şedinţa din 11 mai 2015. 
Guvernul, prin punctul de  vedere transmis cu  adresa nr.1908/DRP/1 martie 2016, nu  susţine  adoptarea acestei 

iniţiative legislative. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 
Comisia pentru  apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a avizat negativ proiectul de lege. 



  

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 36 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. 167/1997.  

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi  completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  au examinat proiectul de lege, sus menţionat, în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat 
iniţiativa legislativă în şedinţa din 3 iunie 2015. La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 35 deputaţi, din 
totalul de 36 de membri. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  au  examinat iniţiativa legislativă în şedinţa  din data  de 4 
octombrie 2016. Membrii  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost  prezenţi  conform listei  de prezenţă. 
  În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, în unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind modificarea art. 36 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 amendamentele admise prezentate în anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

PREŞEDINTE,  

Bogdan Liviu CIUCĂ 

 

 

SECRETAR, 

Vasile VARGA 

PREŞEDINTE, 

 Nini SĂPUNARU  

 

 

 

SECRETAR,  

Costel ŞOPTICĂ 
 
           
 
Consilier parlamentar Florica Manole                                                                                                                      
 Consilier parlamentar, Anton Păştinaru      



  

 

Anexă 
 
 

  
AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr. 212/2008 Text adoptat Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
1.  

----------- 

LEGE 
privind modificarea art. 36 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 
 

Nemodificat   

2.  

----------- 

Art. I. – Articolul 36 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, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 
2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

Nemodificat   

3.  Art. 36. (1) Persoanelor fizice 
cărora li s-a stabilit dreptul de 
proprietate prin împroprietărire, 
prin aplicarea Legii nr. 187/1945 

„Art. 36. (1) Persoanele fizice cărora 
li s-au stabilit dreptul de proprietate prin 
împroprietărire, prin aplicarea Legii nr. 
187/1945 pentru înfăptuirea reformei 

Nemodificat  
 
 
 

 
 
 
 



  

 

Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr. 212/2008 Text adoptat Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
pentru înfăptuirea reformei agrare, 
dar cărora nu li s-a atribuit efectiv 
terenul la care aveau dreptul sau 
cărora atribuirea le-a fost anulată, 
persoanelor îndreptăţite la 
împroprietărire, înscrise în tabelele 
nominale, precum şi persoanelor 
care dovedesc cu acte de la 
arhivele militare ale Ministerului 
Apărării că au luptat pe front şi că 
îndeplineau condiţiile prevăzute de 
Legea nr. 187/1945 pentru a fi 
împroprietărite li se vor acorda 
terenurile respective, agricole şi 
forestiere, în limita suprafeţelor 
disponibile, sau despăgubiri." 

agrare, dar cărora nu li s-au atribuit 
efectiv terenul la care aveau dreptul sau 
cărora atribuirea le-a fost anulată, 
persoanelor îndreptăţite la 
împroprietărire, înscrise în tabelele 
nominale, precum şi persoanelor care 
dovedesc cu acte de la arhivele militare 
ale Ministerului Apărării Naţionale că au 
luptat pe front şi că îndeplineau condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 187/1945 pentru a 
fi împroprietărite li se vor acorda 
terenurile respective, agricole şi 
forestiere, în limita suprafeţelor 
disponibile, sau despăgubiri.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (2) Proba participării la război, pentru 

persoanele prevăzute la alin. (1), se poate 
face cu orice înscris.  

 

„(2) Proba participării la 
război, pentru persoanele 
prevăzute la alin. (1), se poate 
face cu acte de la arhivele 
militare ale Ministerului 
Apărării Naţionale.  

Pentru a evita 
paralelismele 
legislative. 

  (3) Petenţii cărora li s-au respins 
cererile în baza legislaţiei în vigoare, pe 
motivul decăderii din termen sau al 
necorespunderii actelor  doveditoare, 
precum şi petenţii care nu au formulat 
cereri pentru că nu deţineau acte de la 
arhivele militare pot formula o nouă 
cerere, în baza prevederilor prezentei 
legi.” 

(3) Petenţii cărora li s-au 
respins cererile în baza legislaţiei 
în vigoare, pe motivul decăderii 
din termen sau al necorespunderii 
actelor  doveditoare, precum şi 
petenţii care nu au formulat cereri 
pentru că nu deţineau acte de la 
arhivele militare pot formula o 
nouă cerere, în baza prevederilor 
art. 5 alin. (4) din Legea nr. 

 



  

 

Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr. 212/2008 Text adoptat Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi 
ale invalizilor şi văduvelor de 
război, republicată cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 

 
Autori: 
Senator PSD – Liviu Bumbu 
Deputat PSD – Ioan Munteanu 
Deputat PSD – Liviu Harbuz  
Deputat PSD – Vlad Marcoci 

  Art. II. – Persoanele prevăzute la art. 
3 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare şi 
cu cele aduse prin prezenta lege, pot 
formula cereri de constituire  sau 
reconstituire a dreptului de proprietate, 
conform prevederilor prezentei legi, în 
termen de un an de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi.  

Art. II. – Persoanele prevăzute 
la art. 36 alin.(1) 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, pot 
formula cereri de constituire  sau 
reconstituire a dreptului de 
proprietate, conform prevederilor 
prezentei legi, în termen de un an 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

Autor: 
Deputat PNL – Tinel 

Gheorghe 

Pentru corelare cu 
modificările 
anterioare.  
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