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 AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr. 1/2000 pentru 

reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a 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 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere şi 
avizare, cu proiectul de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, trimis cu adresa 
nr. PL.x 159 din 8 aprilie 2008 şi înregistrat sub nr. 32/352 din 09.04.2008. 
             În conformitate cu dispoziţiile art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. 
(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră 
Decizională. 
 Senatul a adoptat propunerea legislativă în şedinţa din 19 martie 2008.  
            Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa din 15. 04. 2008 . 
 Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 
punctul de vedere al Guvernului, precum şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1361 din 
05.10.2007.  

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

În urma dezbaterilor Comisia, cu unanimitate de voturi pentru, a hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, cu următorul amendament: 

 
„Art. 36. - Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, 

prin aplicarea Legii nr. 187/1945 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.” 

 
Motivare: Termenul de „Arhiva Naţională a Armatei” nu este definit prin niciun act 

normativ. 
 

 
Preşedinte, 
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