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PROCES - VERBAL  
al şedinţei Comisiei din ziua de 14.05.1997 

 
 La lucrările comisiei sunt prezenţi toţi cei 30 deputaţi ai Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor. 
 La lucrările comisiei participă invitaţi: 
 Domnul Doldur, reprezentantul Ministerului Justiţiei 
 Domnii Dobrescu Adrian, Secretar de Stat, şi Scrieciu Florin, Director 
General, reprezentând Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul.Gheorghe Cristea, preşedintele 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice. 
 Comisia a aprobat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

1.  Discutarea şi avizarea Proiectului de Lege privind circulaţia juridică a 
terenurilor. 

 Domnul Preşedinte Gh. Cristea a dat cuvântul domnului Doldur,  
reprezentând Ministerul Justiţiei, pentru o prezentare generală a proiectului. 
 S-a considerat să se propună modificarea suprafeţei de teren ce poate fi 
dobândită prin acte juridice între vii de la 100 ha la 200 ha şi astfel se vor forma 
loturi compacte pentru o exploatare modernă a terenului. 
 Se va păstra dreptul de preemţiune, drept care s-a extins şi la arendaş iar 
exercitarea dreptului se va face în termen de 45 zile.  
 De asemenea s-a stabilit dreptul cetăţenilor români din străinătate de a 
dobândi terenuri în România, la fel şi persoanelor juridice şi interdicţia 
dreptului de proprietate asupra terenurilor în România cetăţenilor străini şi 
apatrizi, la fel şi pentru persoane juridice străine.  
 Au fost îmbunătăţite reglementările privind schimbul de terenuri prin 
acte autentice, iar textele cuprinse la art. 45 - 52 din legea 18/91 au fost propuse 
spre abrogare. 
 A luat cuvântul domnul deputat  Al. Lăpuşan care a spus că, din punctul 
de vedere al grupului parlamentar P.D.S.R., opoziţia sprijină formarea 
exploataţiilor mari, dar prin asociere şi nu prin vânzare de teren.  

O observaţie de fond este că legea nu opreşte fărâmiţarea terenului prin 
vânzare.  

Pământul va fi cumpărat de miliardarii de carton.  
Este grav  că legea nu cuprinde toate cauzele circulaţiei juridice a 

terenului.  
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Parlamentul nu recunoaşte oficial ASAL. Proiectul să se retragă, ţinându-
se cont de amendamentele propuse. 

Domnul Vicepreşedinte V. Tabără: Proiectul de lege era necesar, dar nu 
ştiu dacă este momentul. 

Acum avem 68% din titluri de proprietate înmânate. 
Această lege stabileşte drepturi pentru cetăţenii români stabiliţi în 

străinătate. Este înscrisă ca modificare în ASAL. În această formă, proiectul nu 
va rezolva formarea exploataţiilor agricole pentru tineri şi specialişti. Legea va 
duce la sub-arendare.  

Domnul deputat  I. Corniţă propune ca înainte de a trece prin Parlament 
acest proiect de lege să ne gândim la felul cum s-a aplicat Legea 18/91, adică la 
terenuri luate ilegal de membrii comisiilor, de rude.  
Aplicarea legii să se facă după o modificare prealabilă a Legii Fondului Funciar 
Nr. 18/1991. Rezervele de pământ de la primării au devenit din lipsă de 
înscriere la timp a foştilor proprietari şi prin reducerea suprafeţei pusă în 
posesie. 

Pământul care nu a fost luat legal să nu se vândă.  
Domnul Secretar I. Neacşu arată că proiectul este bine venit şi grupul 

parlamentar P.R.M. a adus şi amendamente. Deasemena arată că proiectul este 
aerisit.  

Domnul Secretar V.Neagu arată că proiectul este discutabil, şi 90% are 
caracter juridic, trebuind studiat şi din punct de vedere agricol.  

Domnul Preşedinte Gh. Cristea arată că proiectul dă posibilitatea de a se 
vinde şi cumpăra terenuri, acest lucru fiind esenţial. 

Domnul deputat  M. Chiriac întreabă dacă şi terenurile silvice fac obiectul 
acestei legi.  

Domnul deputat Stancov arată că prin aplicarea incorectă a  Legii 
Fondului Funciar Nr. 18/1991 se poate ajunge la nerepararea prejudiciilor 
aduse populaţiei prin aplicarea înainte a Legii privind circulaţia juridică a 
terenurilor. 

  Deasemena arată că cei săraci vor vinde primii cei 5.000 metri de teren şi 
vor rămâne mai săraci, şi întreabă unde este protecţia socială ? 

Trebuie să creăm facilităţi pentru populaţie, nu să spunem să se descurce 
singuri în economia de piaţă. Se întreabă dacă avem pământul necesar pentru 
repararea prejudiciilor după promulgarea cestei legi.  

Critică politica guvernului arătând că încă nu au apărut proiectele de legi 
pentru agricultură la Parlament. Deasemenea arată că nu trebuie să facem 
greşeli cum a făcut vechiul Parlament, greşeli pe care să nu le mai putem 
repara.  

Nu este de acord cu circuitul juridic al terenului ilicit obţinut. 
Domnul deputat E. Popescu, preşedintele Comisiei juridice, este uluit că   

s-a ajuns la această lege în regim de urgenţă, arătând că trebuie înlăturate mai 
întâi anomaliile din legea 18/91. Vânzările-acumulările sunt concepute în 
această lege să fie ireversibile.  
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 Domnul deputat  A.P.Alecu arată că prin legile pe care le votăm nu 
trebuie să acoperim excrocheriile, iar 10% din suprafaţa pusă în posesie este 
ilicită. Trebuie modificată Legea 18/91 pentru a se face ordine şi nu mai avem 
nevoie de acest proiect de lege care ar fi astfel inutil. Deasemenea arată că în 
viitoarea Lege 18 trebuie să se specifice ca terenul să nu se dividă sub un hectar.  

Consideră că prin acest proiect de lege nu cumva, cineva, vrea să 
legifereze neregulile din România în aplicarea Legii Fondului Funciar Nr. 
18/1991.  

Cum a putut să fie promovată această lege ? Propune respingerea 
proiectului de lege.  

Domnul Vicepreşedinte V. Tabără arată că nu este creat cadrul pentru 
promovarea acestui proiect, nu este rezolvată problema acţionarilor. Este 
împotriva acestei legi.  

Domnul deputat  P. Şteolea arată că este voinţă de aplicare a 
amendamentelor Legii Fondului Funciar Nr. 18/1991, după toate cele spuse în 
şedinţă. Acest proiect de lege trebuie să urmeze după modificare Legii Fondului 
Funciar Nr. 18/1991 şi respinge în momentul de faţă acest proiect de lege.  

Domnul Vicepreşedinte Elek Barna arată că proiectul de lege este un 
amalgam şi, dacă se respectau prevederile Legii Fondului Funciar Nr. 18/1991 şi 
se înfiinţa A.DA.R.-ul, astăzi nu se discuta acest proiect de lege. Respingerea 
acestui proiect de lege este  inoportună.  

Domnul deputat Stancov arată că proiectul se mai poate îmbunătăţi, 
pentru a fi pregătit, nu să spunem că este inoportun, adică să lăsăm totul în 
haos. Se abţine de la o asemenea practică.  

Domnul Preşedinte Gh. Cristea rămâne surprins că toţi deputaţii au fost 
de acrod cu piaţa pământului, iar acum nu. Arată că proiectul de lege pune în 
discuţie pământul din extravilan, care nu se putea vinde din cauza neînfiinţării 
A.D.A.R.-ului. 

Domnul deputat  D. Ifrim cere o pauză de 15 minute pentru consultări. 
Domnul deputat  Al. Lăpuşan arată că proiectul este inoportun, realizat 

prost, şi cere să se supună la vot respingerea proiectului, urmând să se discute la 
grupurile parlamentare. 

Domnul Preşedinte Gh. Cristea cere o pauză de 15 minute pentru 
consultări.  

Domnul deputat E. Popescu susţine respingerea pauzei, şi supune la vot, 
dar fără ca voturile să fie numărate. 

Domnul Preşedinte Gh. Cristea arată că trebuie să se supună la vot legal, 
conform Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Stancov propune o pauză, conform Regulamentului, 
pentru consultări.  

După pauză discuţiile s-au sistat, urmînd ca dezbaterea proiectului de lege 
să aibă loc în şedinţa viitoare. 
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P R E Ş E D I N T E, 
   Gheorghe Cristea      Secretar, 
        I.Neacşu 


