
 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,         Nr.626/XVIII/6 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU      25 octombrie  1999  

ECOLOGIC  
 
 
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
   
   
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative privind situaţia juridică 
a unor terenuri , trimisă comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr. 94 din 15 
iunie 1998. 
    
  La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere şi avizele primite de la: 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.94 din 2 iulie 1998; 
- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu 

nr. 390/XVIII/5 din 9 septembrie 1998; 
- Consiliul Legislativ cu nr.514 din 9 septembrie 1998. 

   
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
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R A P O R T 
 

asupra propunerii legislative privind situaţia juridică a unor terenuri. 
 

  In urma examinării propunerii legislative privind situaţia juridică a unor terenuri , în 
 şedinţa din 20  octombrie 1999 , comisia a hotărât că aceasta nu poate fi acceptată şi 
 propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea, pentru următoarele motive:  
 

 1. Propunerea legislativă sus-menţionată are în vedere reglementarea situaţiei 
 juridice a unor terenuri situate în intravilanul localităţilor, preluate abuziv înainte de 22 
 decembrie 1989, pe care s-au realizat unele investiţii, precum şi a unor  terenuri  expropriate 
 în vederea realizării unor lucrări de investiţii, executate parţial sau neexecutate.  
  Ca urmare, propunerile de reglementare vizează numai un segment din 
 complexitatea  cazurilor de preluare a unor imobile în perioada sus- menţionată, situaţia 
 juridică a acetor imobile  necesitând însă un cadru juridic unitar. 
  
  2.   Reglementarea situaţiei  juridice a  terenurilor care au făcut obiectul propunerii 
 legislative menţionate, se regăseşte în cadrul Capitolului II – “ Măsuri reparatorii în natură 
 sau prin echivalent” precum şi în cadrul Capitolului III -  “Proceduri de restituire”, din 
 proiectul de” Lege privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv după 
 6 martie1945”, act normativ care realizează cadrul juridic unitar de reglementare privind  
 complexul  de  situaţii de preluare a unor imobile în perioada regimului totalitar . Acest 
 proiect de lege a fost  adoptat de Camera Deputaţilor şi transmis Senatului în vederea 
 dezbaterii şi adotării. 
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