
EXPUNERE DE MOTIVE
la  Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul
Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului pe
anul 2003

I. În anul 2000, acţiunile deţinute, în numele statului, de
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi  Pădurilor la S.C. Cervina S.A.
Segarcea, jud.Dolj au fost vândute prin contractul de vânzare-
cumpărare acţiuni nr.79/2000 către S.C. Agropower S.R.L.

Concomitent a fost încheiat şi contractul de concesiune al
terenului cu destinaţie agricolă aflat în administrarea S.C. Cervina S.A.
Segarcea, jud.Dolj.

Procedura a fost organizată de Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi  Pădurilor  în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de
apă.

Ulterior încheierii contractului, Asociaţia Agricolă Alfa
Pieleşti, care a participat la licitaţie dar a fost respinsă, a chemat în
judecată Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi  Pădurilor, Agenţia
Domeniilor Statului şi S.C. Agropower S.R.L. Tuglui, solicitând ca
instanţa să constate nulitatea absolută a contractului de concesiune a
terenului aflat în administrarea acestei societăţi, ce a fost încheiat ca
urmare a licitaţiei.

Curtea de Apel Suceava, prin decizia civilă nr.247 din 19
aprilie 2002, rejudecând cauza pe fond, a admis acţiunea formulată de
Asociaţia Agricolă Alfa Pieleşti, a constatat nulitatea absolută a celor
două contracte  şi a obligat Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor la continuarea negocierilor cu reclamanta, respectiv Asociaţia
Agricolă Alfa Pieleşti.

Ca urmare, Agenţia Domeniilor Statului a încheiat cu
Asociaţia Agricolă Alfa Pieleşti contractul de vânzare-cumpărare
acţiuni, respectiv contractul de concesiune, urmând ca S.C. Agropower
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S.R.L. să i se restituie preţul plătit pentru acţiunile de drept restitutio in
integrum.

Acţiunile au fost cumpărate de Asociaţia Agricolă Alfa
Pieleşti la un preţ superior celui oferit anterior de către S.C. Agropower
S.R.L. şi urmează a fi achitat într-o perioadă de 5 ani.

Precizăm că diminuarea sumelor bugetului de stat  va fi
acoperită de Agenţia Domeniilor Statului prin preţul primit de la
Asociaţia Agricolă Alfa Pieleşti pentru acţiunile S.C. Cervina S.A.
Segarcea, jud.Dolj.

Ca urmare a anulării contractului de vânzare-cumpărare
acţiuni S.C. Cervina S.A. Segarcea, jud.Dolj, Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi  Pădurilor - Agenţia Domeniilor Statului datorează S.C.
Agropower S.R.L. suma de 20.236.354.125 lei, reprezentând suma de
12.376.975.000 lei, actualizată cu rata inflaţiei.

II. În baza prevederilor Legii nr.219/1998 privind
regimul concesiunilor, Legii nr.216/1999 pentru aprobarea Normelor
metodologice – cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind regimul
concesiunilor şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de
apă, a fost încheiat între Agenţia Domeniilor Statului  şi S.C.
Agropower S.R.L. contractul de concesiune nr.19/2000 având ca obiect
terenul cu destinaţie agricolă aflat în administrarea S.C. Agroind
Service S.A. Craiova,  jud.Dolj.

Contractul a fost reziliat de către Agenţia Domeniilor
Statului pentru neplata la termen a redevenţei datorate de către S.C.
Agropower S.R.L.

La data rezilierii, datorită retrocedărilor pe baza legilor
fondului funciar, Agenţia Domeniilor Statului nu avea situaţia exactă a
terenului ce a mai rămas în administrarea S.C. Agroind Service S.A.
Craiova,  jud.Dolj astfel încât, motivul erorii este reprezentat de
dinamica situaţiei fondului funciar.

Ca urmare, Agenţia Domeniilor Statului a reziliat acest
contract fără să aibă o situaţie foarte clară a nivelului redevenţei
datorate de către S.C. Agropower S.R.L.
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Astfel, S.C. Agropower S.R.L. solicită Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi  Pădurilor – Agenţiei  Domeniilor Statului
daune, conform clauzelor contractuale.

Daunele solicitate sunt în sumă de 23.096.397.897 lei,
reprezentând suma de 13.884.218.754 lei, actualizată cu rata inflaţiei.

Precizăm că diminuarea sumelor bugetului de stat  va fi
acoperită de Agenţia Domeniilor Statului prin preţul primit de la
Asociaţia Agricolă Alfa Pieleşti pentru acţiunile S.C. Cervina S.A.
Segarcea, jud.Dolj  şi din virările efectuate de către Agenţia Domeniilor
Statului, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul
2003, la bugetul de stat, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru
modificarea unor acte normative.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a
adoptat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului pe anul 2003.
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