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RAPORT   

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin 
în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei  Domeniilor Statului   

(Plx 675/2015) 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce 
deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei  Domeniilor 
Statului, trimisă cu adresa nr. Plx 675/2015 din 19 octombrie 2015 şi înregistrat cu adresa nr. 4c-4/495/20.10.2015. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 13 octombrie 2015. 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:  
- avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ (nr. 601/10.06.2015). 
Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 

societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri pentru publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea concesionării sau arendării a maximum 50 ha de teren din 
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domeniul public şi privat al statului, aflate în exploatarea societăţilor, tinerilor fermieri în vârstă de până la 40 de ani, în vederea 
înfiinţări de ferme model.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat iniţiativa legislativă 
menţionată mai sus în şedinţa din 12 aprilie 2016. La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 34 deputaţi, din totalul 
de 35 de membri. 

La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate de 
voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului 
cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei  Domeniilor Statului, cu amendamentele admise prevăzute în anexa nr. 1 şi 
amendamentul respins prevăzut în anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezentul raport. 

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

 
PREŞEDINTE, 

 Nini SĂPUNARU 

SECRETAR,  

Costel ŞOPTICĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Anton Păştinaru                                                                                                                           
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Anexa nr. 1 

I. AMENDAMENTE ADMISE   
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente:   
Nr. 
crt. Text Legea nr. 268/2001 Text  iniţiator Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
0 1 2 3 4 

1.  

--------- 

LEGE 
 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce 

deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului 

cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului 

Nemodificat  
 

 

2.   
 
 
 
 
--------- 

Articol unic. – Legea nr. 
268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului , 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 
2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Nemodificat  
 

 

3.   
LEGEA   

nr. 268 din 28 mai 2001 privind 
privatizarea societăţilor 

-------- 

1. Titlul legii se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Legea nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăţilor ce deţin în administrare 

Potrivit Legii 
nr.76/2012 pentru 
punerea în 
aplicare a Legii 
nr. 134/2010 
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comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu 

destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului 

terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi 

înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului” 
 

 

privind Codul de 
procedură civilă 
sintagma 
„societate 
comercială" sau, 
după caz, 
„societăţi 
comerciale" se 
înlocuieşte cu 
termenul 
„societate" sau, 
după caz, 
„societăţi" 

4.   
 
 
 
 
 
 
 
 
------------ 

1. La articolul 4 alineatul (1), 
după litera c) se introduce o nouă 
literă, litera c1, cu următorul 
cuprins: 

„c1) concesionarea sau 
arendarea terenurilor – maximum 50 
ha/fermier – aparţinând domeniului 
public şi privat al statului aflate în 
exploatarea societăţilor naţionale, a 
instituţiilor şi staţiunilor de 
cercetare şi producţie agricolă şi a 
unităţilor de învăţământ agricol şi 
silvic, cu prioritate, tinerilor fermieri 
de până la 40 de ani, în vederea 
înfiinţării unor ferme model.”  

 

2. La articolul 4 alineatul (1), după 
litera c) se introduce o nouă literă, 
litera c1, cu următorul cuprins: 

„c1) prin excepţie de la 
prevederile art.211-216, concesionarea 
sau arendarea terenurilor cu destinaţie 
agricolă, libere de contract, în suprafaţă 
maximă de 50 ha, aparţinând domeniului 
public şi privat al statului aflate în 
administrarea Agenţiei Domeniilor 
Statului, prin atribuire directă, tinerilor 
de până la 40 de ani, absolvenţi ai 
învăţământului de profil , în vederea 
înfiinţării de ferme; în situaţia în care 
suprafeţele de terenuri disponibile  sunt 
mai mici decât cele solicitate, se aplică 
procedura concurenţială reglementată 
de prezenta lege.”  

 
 

Autor: Comisia pentru agricultură  
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5.   
 
 
Art. 211. -  
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se 
aplică şi investitorilor care au 
cumpărat acţiuni sau active de la 
societăţile comerciale ce deţin în 
administrare terenuri agricole 
sau aflate permanent sub luciu 
de apă. 

2. La articolul 21, alineatul 
(3) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 „(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) 
se aplică şi investitorilor care au 
cumpărat acţiuni sau active la 
societăţile comerciale ce deţin în 
administrare terenuri agricole sau 
aflate permanent sub luciu de apă, 
precum şi tinerilor fermieri prevăzuţi 
la art. 4 alin. (1) lit.c1) .” 

 

Se elimină.  
 
 
 
Autor: Comisia pentru agricultură 
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Anexa nr.2 
 

II. AMENDAMENTE RESPINSE  
 

 
Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 268/2001 Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor Camera 

decizională  
0 1 2 3 4 

1.  Art. 211. –  
 
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se 
aplică şi investitorilor care au 
cumpărat acţiuni sau active de la 
societăţile comerciale ce deţin în 
administrare terenuri agricole sau 
aflate permanent sub luciu de apă. 

1. La articolul 211, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  
„(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi 
investitorilor care au cumpărat acţiuni sau 
active la societăţile ce deţin în administrare 
terenuri agricole sau aflate permanent sub 
luciu de apă, precum şi proprietarilor 
infrastructurilor secundare de irigaţii.” 
 
Autor: Deputat UNPR – Marin Anton  

1. 
 
 
2.   

Camera 
Deputaţilor  
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