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                                       RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru completarea art. 28 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 temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, împreună cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, au fost sesizate spre dezbatere 
în fond, cu propunerea legislativă pentru completarea art. 28 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, trimisă cu 
adresa nr. Pl-x 743 din 29 noiembrie 2010, înregistrată la Comisia juridică sub nr. 31/1124 din 2 
decembrie 2010 şi la Comisia pentru agricultură silvicultură cu nr. 24/795 din 2 decembrie 2010. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 
pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera 
Deputaţilor  este  Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa 
din data de 24 noiembrie 2010. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  propunerea legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 709 din 7 iunie 2010. 

Guvernul, prin punctul de vedere  transmis cu adresa nr. 2065 din 9 august 2010, nu 
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, întrucât, coproprietatea indiviză şi perpetuă în 
cazul formelor asociative este caracterizată prin aceea că proprietarii coindivizi nu pot ieşi din 
indiviziune cu privire la bunurile ce fac obiectul dreptului de coproprietate, nefiind deci 
individualizat prin parcelarea pe membrii a terenurilor aparţinând formei asociative. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură şi servicii specifice, prin adresa nr. 24/201 
din 28 martie 2011, a transmis un raport preliminar de respingere a iniţiativei legislative. 
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Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea art. 
28 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, cu un nou alineat, alin. (9), în sensul că 
sunt exceptate de la prevederile alin. (7) şi (8) ale acestui articol, formele asociative “obşti de 
cumpărare”, ale căror proprietăţi au rezultat prin cumpărare fără sprijinul statului şi cărora le 
revine în totalitate exercitarea dreptului de proprietate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, membrii Comisiei juridice au examinat propunerea legislativă în 
şedinţa din 11 septembrie 2012. La dezbateri au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 
23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbaterea propunerii legislative din cadrul Comisiei juridice, a participat, în calitate 
de invitat, doamna Valica Ana Maria, director, din partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 
Proprietăţii. 

Membrii Comisiei de agricultură şi servicii specifice, au examinat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 24 martie 2011. Din numărul total de 27 membrii ai Comisiei pentru agricultură, la 
şedinţă au participat 25 deputaţi.  

La dezbaterea propunerii legislative din cadrul Comisiei de agricultură, a participat, în 
calitate de invitat, domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii sesizate în fond, au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi şi cu majoritate de voturi 
(23 voturi pentru şi 2 voturi împotriva respingerii) Comisia pentru agricultură, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Raportul de respingere a propunerii 
legislative pentru completarea art. 28 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, întrucât, interdicţia ieşirii din indiviziune 
din formele asociative cu proprietari coindivizi rezultă din considerarea originii şi evoluţiei 
istorice a acestora, precum şi din Decizia Curţii Constituţionale nr. 237/1999 privind respingerea 
excepţiei de neconstituţionalitate a art. 28 din Legea nr. 1/2000. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
     PREŞEDINTE,                                                               PREŞEDINTE,                    
      Daniel BUDA                                                       Adrian RĂDULESCU 
      
 
 
 
      SECRETAR,                        SECRETAR,                        
Gabriel Andronache                                                 Vasile MOCANU 
 
                          
 
 
 
      Consilier,         Expert,         
Iuliana Fuiorea                            Ioana Goţa   
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