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Către,
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

Vă înaintăm, alăturat raportul comun asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri
pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari, transmisă
Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice pentru
examinare în fond, cu adresa nr. PLx 188/2020 din 29 aprilie 2020.
În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor
organice.
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RAPORT COMUN
Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a
terenurilor către foştii proprietari
(PLx 188/2020)
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia
juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond,
cu Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor
către foştii proprietari, transmis cu adresa nr. PLx. 188 din 29 aprilie 2020 și înregistrată cu nr. 4c13/274/2020, 4c-8/298/2020 și respective 4c-5/215/2020.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de Lege în forma inițială,
în condițiile art. 115 alin.(5) teza a III-a din Constituția României, republicată.
Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă conform avizului nr.
984/06.12.2019.
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege conform avizului nr.
6068/27.11.2019.
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităților naționale în ședința din
06.05.2020 a avizat negativ proiectului de lege.
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului în ședința din 12.05.2020 a
avizat negativ proiectul de lege.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.165/2013, în sensul ca
restituirea terenurilor forestiere aparținând domeniului public al statului, să se realizeze numai după
trecerea prealabilă a acestor terenuri în domeniul privat al statului, această intervenție impunând, pe
cale de consecința, şi modificarea şi completarea Legii nr.46/2008.
Potrivit prevederilor art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia
juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru
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agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specific, au examinat proiectul de lege în ședinte
separate.
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a dezbătut
proiectul de lege în şedinţa online din data de 26 mai 2020.
Comisia pentru mediu si echilibru ecologic a examinat proiectul de lege în ședința online din data
de 9 iunie 2020.
Comisia juridica, de disciplina si imunitati a examinat proiectul de lege în ședința online din data
de 29 iunie 2020.
În urma dezbaterilor membrii celor 3 comisii au hotărât cu majoritate de voturi, să propună
plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege cu amendamentele admise redate în Anexa
care face parte integrantă din raportul.
În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

PREȘEDINTE
Nicușor HALICI

SECRETAR

Aida-Crisitna CĂRUCERU

Consilier parlamentar, Bucur Dragos

PREȘEDINTE
Ion CUPĂ

SECRETAR

Petru FARAGO

Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc

PREȘEDINTE
Alexandru STANESCU

SECRETAR

Dan CIOCAN

Consilier parlamentar dr. Gabriela
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Anexa
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Text lege

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
Motivare
(autorul amendamentului)
Prevederile
propuse
LEGE
LEGE
privind unele măsuri pentru pentru modificarea Legii nr. intervin asupra a două acte
deblocarea procesului de restituire 165/2013 privind măsurile pentru nornmative
procesului
de
a
terenurilor
către
foștii finalizarea
restituire, în natură sau prin
proprietari
echivalent, a imobilelor preluate
în mod abuziv în perioada
regimului comunist, precum și
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr. 46/2008 –
Codul silvic
Art.I.-Legea nr. 165/2013 privind Nemodificat
măsurile
pentru
finalizarea
procesului de restituire în natură sau
prin echivalent a imobilelor preluate
în mod abuziv în perioada regimului
comunist în România, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu
modificările
și
completările
ulterioare, se modifică după cum
urmează:

2.

3.

Legea nr. 165/2013
Art.6.-

1.La articolul 6, alineatul (5) se 1. Alineatul (5) al articolului 6, se
modifică și va avea următorul modifică și va avea următorul
cuprins:
cuprins:

(5)La
propunerea
comisiei
judeţene de fond funciar sau, după
caz, a Comisiei de Fond Funciar a
Municipiului Bucureşti, Agenţia
Domeniilor
Statului
şi
Autoritatea Naţională pentru
Restituirea
Proprietăţilor
demarează procedurile legale
necesare în vederea schimbării
regimului juridic al terenurilor ce
fac
obiectul
situaţiei
centralizatoare,
aflate
în
proprietatea publică a statului, şi
trecerii acestora, în condiţiile
legii, în proprietatea privată a
statului pentru a fi afectate
restituirii în natură.

(5) La propunerea Comisiei
Judeţene de Fond Funciar sau,
după caz, a Comisiei Judeţene de
Fond Funciar a Municipiului
Bucureşti, Ministerul Agriculturii si
Dezvoltării Rurale si Autoritatea
Naţională
pentru
Restituirea
Proprietăţilor demarează procedurile
legale necesare în vederea schimbării
regimului juridic al terenurilor
agricole ce fac obiectul situaţiei
centralizatoare, aflate în proprietatea
publică a statului si trecerii acestora
în condiţiile legii în proprietatea
privată a statului pentru a fi afectate
restituirii în natură. În aceleaşi
condiţii, Ministerul Apelor si
Pădurilor si Autoritatea Naţională
pentru Restituire a Proprietăţilor
demarează procedurile necesare în
vederea schimbării regimului
juridic al terenurilor forestiere ce au
fost în proprietatea statului până la
1948 din domeniul public al statului
în domeniul privat al acestuia,
potrivit
legii
Hotărârea
Guvernului
este
iniţiată
la
propunerea motivată a Comisiei
Judeţene de Fond Funciar sau,
după caz, a Comisiei Judeţene de
Fond Funciar a Municipiului
Bucureşti, Ministerul Apelor şi
Pădurilor si Autoritatea Naţională
pentru Restituirea Proprietăţilor
demarând procedurile necesare

(5) La propunerea comisiilor
judeţene de fond funciar sau, după
caz, a comisiei de fond funciar a
Municipiului Bucureşti, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi
Autoritatea
Naţională
pentru
Restituirea Proprietăţilor demarează
procedurile legale necesare în
vederea schimbării regimului juridic
al terenurilor agricole ce fac
obiectul situaţiei centralizatoare,
aflate în proprietatea publică a
statului, şi trecerii acestora, în
condiţiile legii, în proprietatea
privată a statului pentru a fi afectate
restituirii în natură. În aceleași
condiții,
Ministerul
Mediului,
Apelor și Pădurilor şi Autoritatea
Naţională
pentru
Restituirea
Proprietăţilor
demarează
procedurile legale de trecere a
terenurilor forestiere care au fost în
proprietatea statului înainte de anul
1948 și care fac obiectul
reconstituirii
dreptului
de
proprietate din domeniul public al
statului în domeniul privat al
acestuia. Datele de identificare ale
terenurilor pentru care se propune
schimbarea regimului juridic vor
fi furnizate de deținătorii acestora.
Autor:
Deputat PSD Dănuț Păle
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legale. Datele de identificare ale
terenurilor forestiere necesare vor fi
obligatoriu furnizate de deţinătorul
actual al terenurilor forestiere.
4.

Art.13.(1)În situaţia în care restituirea
terenurilor forestiere pe vechile
amplasamente nu este posibilă,
reconstituirea
dreptului
de
proprietate se face pe alte
amplasamente de pe raza unităţii
administrativ-teritoriale,
chiar
dacă acestea s-au aflat în
proprietatea statului român înainte
de anul 1948, au intrat ulterior în
proprietatea statului sau au fost
incluse în amenajamente silvice
după această dată.

2.La articolul 13, alineatul (1) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art.13.(1) În situaţia în care restituirea
terenurilor forestiere pe vechile
amplasamente nu este posibilă,
reconstituirea
dreptului
de
proprietate se face pe alte
amplasamente de pe raza unităţii
administrativ-teritoriale, chiar dacă
acestea s-au aflat în proprietatea
Statului Român, înainte de anul
1948, au intrat în proprietatea
statului sau au fost incluse în
amenajamente silvice după această
dată. Restituirea terenurilor forestiere
aflate în proprietatea Statului
Român înainte de anul 1948 se face
în condiţiile legii, cu respectarea
prevederilor art 6, alin.5. Restituirea
terenurilor forestiere care după anul
1948 au intrat în proprietatea
statului,
respectiv
terenurile
proprietate privată ce au făcut
obiectul naţionalizării, precum si
cele confiscate ulterior, se face
direct de comisiile locale si judeţene
de
fond
funciar,
conform
prevederilor legale în vigoare.

2.Alineatul (1) al articolului 13 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
(1) În situaţia în care restituirea
terenurilor forestiere pe vechile
amplasamente nu este posibilă,
reconstituirea
dreptului
de
proprietate se face pe alte
amplasamente de pe raza unităţii
administrativ-teritoriale, chiar dacă
acestea s-au aflat în proprietatea
statului român înainte de anul
1948, au intrat în proprietatea
statului sau au fost incluse în
amenajamente silvice după această
dată.
Restituirea
terenurilor
forestiere care s-au aflat în
proprietatea statului român înainte
de anul 1948 se face în condiţiile
legii, cu respectarea prevederilor art
6 alin. (5). Restituirea terenurilor
forestiere care au intrat în
proprietatea statului după anul
1948,
respectiv
terenurile
proprietate privată ce au făcut
obiectul naţionalizării, se face de
către comisiile locale si judeţene de
fond funciar, respectiv de către
comisia de fond funciar a
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Municipiului București, conform
prevederilor legale în vigoare.
Autor:
Deputat PSD Dănuț Păle
Art.II.- Legea nr. 46/2008 – Codul Nemodificat
silvic, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 611
din 12 august 2015, cu modificările
și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum
urmează:

5.

6.

-----------------------------

-----------------------------

1.La articolul 7, după litera a) se
introduce un nouă literă, lit. a1),
cu următorul cuprins:
”a1) fond forestier proprietate
privată a statului, care a trecut în
condiţiile legii, din proprietatea
publică a statului în proprietatea
privată a acestuia, în vederea
reconstituirii
dreptului
de
proprietate;”
Autori:
Tánczos Barna, senator UDMR
Magyar Lóránd-Bálint, deputat
UDMR
Sebestyén Csaba-István, deputat
UDMR

7.

1.La articolul 7 alineatul (1), după
litera d) se introduce o nouă literă,
litera e), cu următorul cuprins:
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-------------------------------

8.

Legea nr. 46/2008
Art.11.(1)Fondul forestier proprietate
publică a statului se administrează
de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, regie autonomă de
interes naţional, aflată sub
autoritatea
statului,
prin
autoritatea publică centrală care
răspunde de
silvicultură, Institutul de Cercetări
şi Amenajări Silvice, care se
reorganizează
în
Institutul
Naţional de Cercetare- Dezvoltare
în Silvicultură "Marin Drăcea" şi
de
Regia
Autonomă
"Administraţia
Patrimoniului
Protocolului de Stat", prin
ocolul silvic propriu constituit în
condiţiile legii.

„e) fond forestier proprietate privată Se elimină
a statului, care a fost trecut, în
condițiile legii, din proprietatea
publică a statului în proprietatea
privată a acestuia, în vederea
reconstituirii
dreptului
de
proprietate.”
2.La articolul 11, alineatul (1) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„(1) Fondul forestier proprietate
publică și proprietate privată a
statului se administrează de Regia
Naţională a Pădurilor - ROMSILVA,
regie autonomă de interes naţional,
aflată sub autoritatea statului, prin
autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură, Institutul
de Cercetări şi Amenajări Silvice,
care se reorganizează în Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Silvicultură "Marin Drăcea" şi de
Regia Autonomă "Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat",
prin ocolul silvic propriu constituit în
condiţiile legii.“

2.Alineatul (1) al articolului 11, se
modifică și va avea următorul
cuprins:
“(1) Fondul forestier proprietate
publică şi privată a statului se
administrează de către Regia
Naţională a Pădurilor – Romsilva,
regie autonomă de interes naţional,
aflată sub autoritatea statului, prin
autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură, de către
Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în silvicultură ’’Marin
Drăcea’’ şi de către Regia
Autonomă
’’Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat’’,
prin ocolul silvic propriu constituit
în condiţiile legii.”
Autori:
Tánczos Barna, senator UDMR
Magyar Lóránd-Bálint, deputat
UDMR
Sebestyén Csaba-István, deputat
UDMR
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9.

3.La articolul 11 după alineatul
(1), se introduce un nou alineat,
alin. (11), cu următorul cuprins:
“(11) Fondul forestier proprietate
privată
a
statului
se
administrează
de
către
administratorii
prevăzuţi
la
alin.(1) până la data predării
terenului către proprietar, în baza
procesului-verbal de punere în
posesie.”
Autori:
Tánczos Barna, senator UDMR
Magyar Lóránd-Bálint, deputat
UDMR
Sebestyén Csaba-István, deputat
UDMR

10.

Art.III.- Procedurile aflate în
derulare în vederea trecerii
trenurilor agricole și forestiere
din proprietatea publică a statului
în proprietatea privată a acestuia,
indiferent de faza în care se află
potrivit prevederilor legale aflate
în vigoare la data solicitării, vor
continua, si se vor completa cu
dispozițiile prevăzute de prezenta
lege.
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