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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru 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, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu proiectul 
de Lege pentru 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, 
transmis cu adresa nr.PL.X 152 din 19 martie 2007 şi înregistrat sub 
nr.24/122/20.03.2007.  

Proiectul de Lege are ca obiect 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 modificările şi completările ulterioare, avându-se în 
vedere ca persoanelor îndreptăţite la împroprietărire, înscrise în tabelele 
nominale întocmite în aplicarea Legii nr.187/1945 pentru înfăptuirea reformei 
agrare, să li se acorde terenurile respective în limita suprafeţelor disponibile, 
dacă acest lucru nu este posibil, despăgubiri.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, punctul de vedere favorabil al Guvernului, avizul 
favorabil al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

Proiectul de Lege pentru 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 face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor 
art.73 din Constituţia României, republicată. 
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La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu 
prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
domnul  Dan Ştefan Motreanu – ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării 
rurale. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi, din totalul de 26 
membri ai comisiei. 

Raportul Comisiei a fost adoptat  cu 19 voturi pentru şi 3 abţineri, în 
forma prezentată de Senat, în şedinţa din 2 aprilie 2007.  

 Potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi 
art.92 alin.(9) pct.2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este cameră decizională. 

 
 
 
 
         Preşedinte,               Secretar, 
 
Dr. Atilla KELEMEN             Dragoş DUMITRIU 
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