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Parlamentul României

Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 28.04.1998
Nr. 139/ XVIII/4

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind privatizarea societăţilor
comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă
În urma examinării în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind privatizarea societăţilor comerciale ce
deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, în şedinţa din 28.04.1999, Comisia
propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor cu următoarele amendamente:
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1.
Art. 1 Prezenta lege stabileşte cadrul
juridic pentru vânzarea acţiunilor emise
de societăţile comerciale şi deţinute de
stat şi pentru vânzarea activelor acestor
societăţi comerciale, care deţin în
exploatare terenuri agricole sau terenuri
aflate permanent sub luciu de apă,
constituite în conformitate cu Legea nr.
15/1990 privind reorganizarea unităţilor
economice de stat, ca regii autonome sau
societăţi comerciale, precum şi regimul
concesionării terenurilor aflate în
exploatarea acestor societăţi.
Art.2 Prevederile prezentei legi se
aplică şi societăţilor comerciale rezultate
din divizarea sau fuziunea societăţilor
comerciale menţionate în art. 1 , care
deţin în exploatare terenuri agricole sau
terenuri aflate permanent sub luciu de
apă.
Art.3 (1) Privatizarea societăţilor
comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 se
face prin vânzarea acţiunilor deţinute de
stat, reprezentat prin Fondul Proprietăţii
de Stat, către:
- asociaţii constituite în conformitate
cu art. 16 din Ordonanţa de Urgenţă
nr. 88/1997 privind privatizarea

2.

3.

Alin.(1) al art.3 se va modifica şi va
avea următorul cuprins:
“Art.3 (1) Privatizarea societăţilor
comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 se
face prin vânzarea acţiunilor deţinute
de stat, reprezentat prin Fondul
Proprietăţii de Stat, în baza
strategiei elaborate de Ministerul

Privatizarea din domeniul
agricol trebuie să fie în
concordanţă cu strategia
stabilită de minister.

Nemodificat.

Nemodificat.
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societăţilor comerciale, aprobată prin Agriculturii şi Alimentaţiei şi cu
avizul acestuia, către:
Legea nr. 44/1998, asociaţii
constituite în baza Legii nr. 36/1991 - asociaţii constituite în
conformitate cu art. 16 din
privind societăţile agricole şi alte
Ordonanţa de Urgenţă nr.
forme de asociere în agricultură;
88/1997 privind privatizarea
- persoane fizice sau juridice române
societăţilor comerciale, aprobată
sau străine;
prin Legea nr. 44/1998, asociaţii
constituite în baza Legii nr.
36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere
în agricultură;
- persoane fizice sau juridice
române sau străine;”
Deputat: Gh. Cristea – PNŢ – CD
Deputat: Gh. Valeriu – PNL
Grupul Parlamentar PDSR.
Art.3 (2) Fac parte din capitalul social al Alin.(2) al art.3 se va modifica şi va
acestor societăţi comerciale terenurile
avea următorul cuprins:
pentru care societăţile comerciale au
“Art.3 (2) Fac parte din capitalul
obţinut certificatul de atestare a
social al acestor societăţi comerciale
dreptului de proprietate asupra terenului, terenurile pentru care societăţile
eliberat de Ministerul Agriculturii şi
comerciale au obţinut certificatul de
Alimentaţiei, cu aplicarea prevederilor
atestare a dreptului de proprietate
legale, privind reevaluarea imobilizărilor asupra terenului de incintă, eliberat
corporale şi modificarea capitalului
de Ministerul Agriculturii şi
social.
Alimentaţiei, cu aplicarea

3.

Terenurile agricole nu pot
fi cuprinse în capitalul
social al societăţilor
comerciale, pământul fiind
al statului.
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Art.3 (3) Fondul Proprietăţii de Stat va
mandata reprezentanţii în Adunarea
Generală a Acţionarilor la societăţile
comerciale prevăzute la art. 1 şi art. 2 în
vederea diminuării capitalului social cu
valoarea terenurilor deţinute de
persoanele fizice devenite acţionari în
conformitate cu art. 37 din Legea
fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, a căror valoare s-a calculat
în conformitate cu prevederile legale în
vigoare privind stabilirea valorii de
patrimoniu a terenurilor agricole.
Art.3 (4) Persoanele fizice prevăzute la
alin. (3) vor fi puse în posesie efectivă şi
li se vor elibera titluri de proprietate în
conformitate cu Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicată şi cap. III din
prezenta lege.

2.
prevederilor legale, privind
reevaluarea imobilizărilor corporale
şi modificarea capitalului social.”
Grupul parlamentar PDSR din
Comisie.
Alin.(3) al art.3 se elimină.
Grupul parlamentar PDSR.

3.

Terenurile deţinute de
persoanele fizice devenite
acţionari nu sunt incluse în
capitalul social.

Alin.(4) al art.3 se va modifica şi va Precizare necesară, având
avea următorul cuprins:
în vedere eliminarea alin.3
“Art.3 (4) Persoanele fizice,
al art.4.
acţionari sau locatori, vor fi puse în
posesie efectivă şi li se vor elibera
titluri de proprietate în conformitate
cu Legea fondului funciar nr.
18/1991, republicată şi cap. III din
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prezenta lege.”
Deputat: Gh. Cristea – PNŢ - CD
Art.3 (5) Nu pot face parte din capitalul Alin.(5) al art.3 se va modifica şi va
social terenurile agricole sau terenurile
avea următorul cuprins:
aflate permanent sub luciu de apă pentru “Art.3 (5) Terenurile agricole şi
care nu s-au obţinut titluri de proprietate. terenurile aflate permanent sub luciu
de apă nu fac parte din capitalul
social al acestor societăţi.”
Deputat: Gh. Cristea – PNŢ - CD
CAPITOLUL II
Nemodificat.
Înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
şi delimitarea patrimoniului acesteia
Secţiunea I
Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Domeniilor Statului.
Art. 4 (1) Se înfiinţează Agenţia
Alin.(1) al art.4 se va modifica şi va
Domeniilor Statului, instituţie de interes avea următorul cuprins:
public de specialitate, extrabugetară, cu “Art. 4 (1) Se înfiinţează Agenţia
personalitate juridică, în subordinea
Domeniilor Statului, instituţie de
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, interes public de specialitate, cu
având drept scop:
personalitate juridică, în subordinea
a) exercitarea în numele statului a
Ministerului Agriculturii şi
prerogativelor dreptului de
Alimentaţiei, având drept scop:
proprietate asupra terenurilor agricole a) exercitarea în numele statului a
şi terenurilor aflate permanent sub
prerogativelor dreptului de
luciu de apă aparţinând domeniului
proprietate asupra terenurilor
privat al statului.
agricole şi terenurilor aflate

3.

Terenurile agricole şi cele
aflate sub luciu de apă,
care nu aparţin acţionarilor
şi nu fac obiectul
retrocedării, aparţin
statului.

Fiind o investiţie de
interes public în
subordinea Ministerului
Agriculturii şi
Alimentaţiei, Agenţia
Domeniilor Statului nu
poate lucra în regim
extrabugetar.
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permanent sub luciu de apă
b) concesionarea bunurilor, activităţilor
aparţinând domeniului privat al
şi serviciilor şi a terenurilor
statului.
aparţinând domeniului public sau
b) concesionarea bunurilor,
privat, aflate în administrarea
activităţilor şi serviciilor şi a
institutelor şi staţiunilor de cercetări
terenurilor aparţinând domeniului
ştiinţifice, a unităţilor de învăţământ
public sau privat, aflate în
agricol şi silvic, a companiilor şi
administrarea institutelor şi
societăţilor naţionale din domeniul de
staţiunilor de cercetări ştiinţifice,
activitate al Ministerului Agriculturii
a unităţilor de învăţământ agricol
şi Alimentaţiei.
şi silvic, a companiilor şi
societăţilor naţionale din
domeniul de activitate al
Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei.”
Deputat: I. Neacşu – PRM
Grupul parlamentar PDSR.
Alin.(2) al art.4 se elimină.
Art. 4 (2) În vederea îndeplinirii
Deputat: Alex. Pereş - PD
atribuţiilor sale, Agenţia Domeniilor
Statului poate avea în fiecare judeţ
sucursale fără personalitate juridică.
Art. 4 (3) Atribuţiile şi structura
organizatorică a Agenţiei Domeniilor
Statului, precum şi competenţele
sucursalelor acesteia se stabilesc prin
Hotărâre a Guvernului.

Reglementările privind
structura organizatorică a
Agenţiei Domeniilor
Statului vor fi stabilite
prin Hotărâre de Guvern.
Alin.(3) al art.4 devine alin.(2), se va Nu este necesară stabilirea
modifica şi va avea următorul
competenţelor sucursalelor
cuprins:
prin Hotărâre de Guvern.
“Art. 4 (2) Atribuţiile şi structura
organizatorică a Agenţiei
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Art. 5 (1) Agenţia Domeniilor Statului
este condusă de un Consiliu de
administraţie, format din 9 membri
numiţi pe criterii de competenţă
profesională prin ordin al ministrului
agriculturii şi alimentaţiei, iar dintre
membrii acestuia unul este desemnat să
îndeplinească funcţia de preşedinte.
(2) Durata mandatului membrilor
Consiliului de Administraţie se fixează
prin ordin de numire şi nu poate fi mai
mare de 4 ani.
(3) Membrii Consiliului de administraţie
pot fi revocaţi pe motive întemeiate, de
către autoritatea care i-a numit, în baza
unei analize a eficienţei activităţii pe
perioada cât au activat în consiliu.
(4) Consiliul de administraţie ia decizii
valabile în prezenţa a cel puţin 2/3 din
numărul membrilor săi.
(5) Consiliul de administraţie se va
întruni în şedinţe cel puţin o dată pe
lună.
(6) Consiliul de administraţie se poate

2.

3.

Domeniilor Statului se stabilesc prin
Hotărâre a Guvernului.”
Deputat: Alex. Pereş - PD
Alineatele (1) - (8) ale art. 5 rămân
nemodificate.
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convoca în şedinţe extraordinare de către
preşedinte sau la cererea a cel puţin 1/3
din membrii săi sau prin ordinul
autorităţii care i-a numit..
(7) Preşedintele Consiliului de
administraţie aduce la îndeplinire
hotărârile acestui Consiliu şi în acest
scop exercită următoarele atribuţii:
a) semnează sau aprobă încheierea de
contracte de către Agenţia
Domeniilor Statului;
b) aprobă operaţiuni de plăţi şi încasări
în numele Agenţiei Domeniilor
Statului;
c) angajează şi reprezintă Agenţia
Domeniilor Statului în relaţii cu
persoane fizice sau juridice, precum
şi în faţa instanţelor judecătoreşti;
d) prezintă anual spre aprobare
Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei raportul de activitate al
Agenţiei Domeniilor Statului şi
bugetul de venituri şi cheltuieli,
adoptat de către Consiliul de
administraţie.
(8) Atribuţiile Consiliului de
administraţie, modul de desfăşurare a
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şedinţelor acestuia, precum şi salarizarea
membrilor Consiliului de administraţie
se stabilesc prin ordin al ministrului
agriculturii şi alimentaţiei.
Art. 5 (9) Activitatea curentă a Agenţiei
Domeniilor Statului este condusă de un
director general executiv numit de către
preşedintele Consiliului de administraţie
cu acordul membrilor Consiliului de
administraţie.

Art. 5 (10) Directorul general executiv
participă la şedinţa Consiliului de
administraţie.
(11) Preşedintele Consiliului de
administraţie poate să delege
directorului general executiv dreptul ca
acesta să angajeze şi să reprezinte
Agenţia Domeniilor Statului în relaţiile
cu persoane fizice sau juridice, precum
şi în faţa instanţelor judecătoreşti.
(12) Controlul operaţiunilor financiarcontabile ale Agenţiei Domeniilor
Statului se realizează de către trei

2.

3.

Alin.(9) al art.5 se va modifica şi va
avea următorul cuprins:
“Art. 5 (9) Activitatea curentă a
Agenţiei Domeniilor Statului este
condusă de un director general
executiv numit de către preşedintele
Consiliului de administraţie cu
acordul Consiliului de
administraţie.”
Deputat: Şt. Popescu Bejat - PD
Alineatele (10), (11) şi (12) ale art.5
rămân nemodificate.

Acordul se dă de către
Consiliul de Administraţie
prin votul majoritar al
membrilor săi.
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cenzori numiţi prin ordin al ministrului
agriculturii şi alimentaţiei, cu avizul
Ministerului Finanţelor.
Art. 6 Veniturile Agenţiei Domeniilor
Statului, inclusiv cele obţinute din
concesionare vor fi depuse în conturi
purtătoare de dobânzi şi se vor folosi în
proporţia stabilită de Consiliul de
administraţie şi aprobată de Ministerul
Agriculturii şi Alimentaţiei, cu avizul
Ministerului Finanţelor, pentru:
- cheltuieli proprii de organizare şi
funcţionare, în proporţie de maxim
30%;
- constituirea unui fond special
denumit “Dezvoltarea Agriculturii
Româneşti”, la dispoziţia
Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei din care se finanţează
programe de dezvoltare, programe de
dezvoltare a pieţelor interne şi
externe, programe de cercetare,
programe de dezvoltare a micilor
fermieri şi a altor programe, inclusiv
cele de restructurare care au drept
scop privatizarea eficientă a
societăţilor comerciale din domeniul

2.

3.

Art.6 se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
“Art. 6 Veniturile Agenţiei
Domeniilor Statului, inclusiv cele
obţinute din concesionare vor fi
depuse în conturi purtătoare de
dobânzi şi se constituie un fond
special denumit “Dezvoltarea
Agriculturii Româneşti”, la
dispoziţia Ministerului Agriculturii
şi Alimentaţiei din care se finanţează
programe de dezvoltare, programe
de dezvoltare a pieţelor interne şi
externe, programe de cercetare,
programe de dezvoltare a micilor
fermieri şi a altor programe, inclusiv
cele de restructurare care au drept
scop privatizarea eficientă a
societăţilor comerciale din domeniul
de activitate al Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei.”
Deputat: M. Chiriac - PD

Fiind o instituţie bugetară,
veniturile Agenţiei se vor
constitui într-un fond
special aflat la dispoziţia
Ministerului Agriculturii
şi Alimentaţiei.
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de activitate al Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei, în
proporţie de 70%.
Secţiunea II
Nemodificat.
Acţiuni pentru delimitarea patrimoniului
Agenţiei Domeniilor Statului şi pentru
retrocedare şi punere în posesie
Nemodificat.
Art.7 (1) În termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei legi,
Agenţia Domeniilor Statului va
inventaria terenul agricol şi terenul aflat
permanent sub luciu de apă aflat în
exploatarea societăţilor comerciale
prevăzute la art.1 şi art. 2 şi a terenurilor
deţinute în administrare de institutele şi
staţiunile de cercetări ştiinţifice şi de
unităţile de învăţământ agricol şi silvic,
prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta lege.
(2) Procedura de inventariere a
terenurilor prevăzute la alin. (1), precum
şi componenţa Comisiilor de
inventariere se vor stabili prin ordin al
Ministrului Agriculturii şi Alimentaţiei.
(3) Planurile cadastrale ale terenurilor
agricole cu delimitarea suprafeţelor pe
categorii de folosinţă se vor întocmi de
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către Oficiile de Cadastru Agricol şi
Organizarea Teritoriului Agricol şi vor fi
avizate pentru realitatea datelor de către
toţi membrii Comisiei de inventariere şi
de Direcţia Generală Patrimoniu, Fond
Funciar, Cadastru şi Îmbunătăţiri
Funciare a Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei.
(4) Predarea-preluarea terenurilor
prevăzute la alin. (1) şi trecerea lor în
patrimoniul Agenţiei Domeniilor
Statului se va face pe bază de protocol
între societăţile comerciale, institutele şi
staţiunile de cercetări ştiinţifice şi
unităţile de învăţământ agricol şi silvic,
pe de o parte şi de Agenţia Domeniilor
Statului, pe de altă parte, în termen de 15
zile de la data inventarierii lor.
(5) La data predării-preluării bunurilor
care fac obiectul legii, se va întocmi de
către Agenţia Domeniilor Statului,
balanţa terenurilor pe fiecare unitate
prevăzută la art.1, art. 2 şi anexa 1, iar
terenurile care nu fac obiectul
retrocedării în conformitate cu
prevederile legilor în domeniu, vor fi
declarate terenuri aparţinând domeniul
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privat al statului şi vor putea fi
concesionate în condiţiile legii.
(6) Agenţia Domeniilor Statului va
inventaria terenurile agricole ce fac
obiectul reconstituirii dreptului de
proprietate conform Legii fondului
funciar nr. 18/1991, republicată,
împreună cu structurile specializate ale
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei
şi va verifica legalitatea cererilor care au
stat la baza dobândirii calităţii de
acţionar sau locator, conform art. 37 din
Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată şi art. 25 din Legea arendei
nr. 16/1994.
(7) În situaţia în care Agenţia
Domeniilor Statului constată că au fost
săvârşite abuzuri comise prin acte
administrative în aplicarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, aceasta se poate prevala de
prevederile art. 60-62 din Legea
fondului funciar nr. 18/1991, republicată
sau poate sesiza instanţele judecătoreşti
în a căror rază teritorială este situat
terenul.
(8) În baza documentaţiei întocmită de

13

0.

1.

2.

3.

Agenţia Domeniilor Statului şi Oficiul
de Cadastru Agricol şi Organizarea
Teritoriului Agricol, avizată de Direcţia
Generală de Agricultură şi Alimentaţie
şi Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei, prefectul emite titluri de
proprietate.
(9) Agenţia Domeniilor Statului poate
atribui persoanelor îndreptăţite suprafeţe
de teren din domeniul privat al statului,
în baza unor legi speciale de retrocedare
sau împroprietărire, ulterioare intrării în
vigoare a prezentei legi.
Art. 8 (1) Terenurile agricole aparţinând Alineatele (1) şi (2) ale art.8 rămân
domeniului privat al statului şi terenurile nemodificate.
de interes public aflate în exploatarea
institutelor sau staţiunilor de cercetări
ştiinţifice şi ale unităţilor de învăţământ
agricol şi silvic, ale companiilor sau
societăţilor naţionale, pot fi concesionate
în condiţiile legii, în schimbul unei
redevenţe.
(2) Până la privatizarea societăţilor
comerciale cu capital majoritar de stat, a
companiilor sau societăţilor naţionale,
precum şi a institutelor sau centrelor de
cercetare, acestea vor avea un drept de
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La art.8 se introduce un nou alineat,
alin.(3), cu următorul cuprins:
“Art. 8 (3) Terenurile aflate în
exploatarea unităţilor de învăţământ
agricol şi silvic, necesare
desfăşurării activităţii, vor fi
concesionate direct către acestea.”
Grup parlamentar PDSR.

Având în vedere că la alin.
(2) unităţile de învăţământ
agricol şi silvic nu au fost
introduse, ele nefăcând
obiectul privatizării,
pentru o tratare unitară
este nevoie de o nouă
prevedere care să cuprindă
reglementări privind
concesionarea terenurilor
aflate în exploatarea
acestora.
Sintagmă eliminată pentru
acurateţea textului.

preemţiune în concesionarea terenurilor
deţinute în exploatare aparţinând
domeniului privat al statului ce va putea
fi exercitat în maxim 45 de zile de la
data publicării prezentei legi.

Art.9 (1) La primirea din partea unui
investitor interesat a unei scrisori de
intenţie pentru concesionarea terenului
aflat în exploatarea societăţilor
comerciale supuse prezentei legi,
aparţinând domeniului privat al statului
şi intrând în patrimoniul Agenţiei
Domeniilor Statului, formulată de un
investitor interesat, aceasta este obligată
să comunice Fondului Proprietăţii de

Alin.1 al art.9 se va modifica şi va
avea următorul cuprins:
“Art.9 (1) La primirea din partea
unui investitor interesat a unei
scrisori de intenţie pentru
concesionarea terenului aflat în
exploatarea societăţilor comerciale
supuse prezentei legi, aparţinând
domeniului privat al statului şi
intrând în patrimoniul Agenţiei
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Domeniilor Statului, aceasta este
obligată să comunice Fondului
Proprietăţii de Stat intenţia
concesionării, urmând a se declanşa
concomitent procedura de evaluare a
acţiunilor deţinute de Fondul
Proprietăţii de Stat la respectiva
societate şi procedura de
concesionare prin efectuarea
studiului de oportunitate al
concesionării.”
Grup parlamentar PDSR din
Comisie.
Art.9 (2) În cazul în care investitorul
Alin.(2) al art. 9 se va modifica şi va
interesat în concesionarea terenului
avea următorul cuprins:
agricol sau a terenului aflat permanent
“Art.9 (2) În cazul în care
sub luciu de apă este interesat şi de
investitorul interesat în
cumpărarea de acţiuni, cele două
concesionarea terenului agricol sau a
instituţii, respectiv Agenţia Domeniilor terenului aflat permanent sub luciu
Statului şi Fondul Proprietăţii de Stat
de apă solicită şi cumpărarea de
vor constitui o comisie mixtă care va
acţiuni, cele două instituţii, respectiv
negocia termenii celor două contracte, în Agenţia Domeniilor Statului şi
conformitate cu metoda şi procedurile de Fondul Proprietăţii de Stat vor
privatizare prevăzute la capitolul III.
constitui o comisie mixtă care va
negocia termenii celor două
contracte, în conformitate cu metoda
şi procedurile de privatizare

3.

Stat intenţia concesionării, urmând a se
declanşa concomitent procedura de
evaluare a acţiunilor deţinute de Fondul
Proprietăţii de Stat la respectiva
societate şi procedura de concesionare
prin efectuarea studiului de oportunitate
al concesionării.

Constituirea comisiei de
negociere poate avea loc
numai în urma unei
solicitări exprese.
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prevăzute la capitolul III.”
Deputat: N. Groza – Independent
ApR.
Nemodificat.

CAPITOLUL III
Vânzarea acţiunilor societăţilor
comerciale ce deţin în exploatare
terenuri agricole sau terenuri aflate
permanent sub luciu de apă şi
concesionarea bunurilor, activităţilor sau
serviciilor aparţinând domeniului privat
al statului
Secţiunea I
Nemodificat.
Vânzarea de acţiuni
Art.10 (1) În termen de 30 de zile de la Nemodificat.
intrarea în vigoare a prezentei legi,
Fondul Proprietăţii de Stat şi Agenţia
Domeniilor Statului vor întocmi lista cu
societăţile comerciale ce fac obiectul
privatizării, respectiv la care terenurile
deţinute sunt oferite spre concesionare,
care va fi aprobată prin ordin comun al
Ministrului Agriculturii şi Alimentaţiei
şi al Preşedintelui Fondului Proprietăţii
de Stat.
(2) Lista acestor societăţi va fi publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea
a IV-a şi va cuprinde:

17

0.

1.

2.

3.

- date de identificare a agentului
economic (denumire societate, sediu,
cod fiscal, număr de înmatriculare la
Registrul Comerţului)
- capitalul social şi structura
acţionariatului
- procentul din capitalul social supus
vânzării
- suprafaţa totală de teren agricol ce
urmează a fi concesionată
- termen limită de declanşare a
procesului de privatizarerestructurare
Art.11 (1) În baza protocolului ce va fi Nemodificat.
încheiat între reprezentanţii legali ai
Fondului Proprietăţii de Stat şi Agenţia
Domeniilor Statului şi în vederea
asigurării unui proces de privatizare,
respectiv de concesionare, eficient şi
transparent, pentru fiecare societate
comercială scoasă la privatizare şi
nominalizată în listă, reprezentanţii celor
două instituţii sunt obligaţi să publice în
mijloacele de informare în masă,
inclusiv în sistemul electronic, anunţul
publicitar elaborat de ambele instituţii
privind vânzarea acţiunilor şi
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concesionarea terenurilor din domeniul
privat al statului, deţinut de aceste
societăţi în exploatare.
(2) Anunţul publicitar va fi întocmit în
baza dosarului de prezentare elaborat de
Fondul Proprietăţii de Stat şi a studiului
de oportunitate întocmit de Agenţia
Domeniilor Statului.
(3) Anunţul publicitar, elaborat de cele
două instituţii semnatare, va cuprinde
informaţii minime cu privire la:
- denumirea şi sediul societăţii
comerciale
- numărul de înmatriculare la Oficiul
Registrului Comerţului şi codul fiscal
- obiectul de activitate
- capitalul social şi numărul de acţiuni
puse în vânzare
- structura acţionariatului
- suprafaţa terenului ce urmează a fi
concesionată
- locul şi data limită de cumpărare a
caietului de sarcini
- locul de unde se pot obţine alte date
- locul şi data limită a depunerii
ofertelor
- alte date considerate importante de

19

0.

1.

2.

3.

reprezentanţii celor două instituţii
Nemodificat.
Art.12 Persoanele fizice sau juridice
interesate în cumpărarea de acţiuni
emise de societăţile comerciale ce deţin
în exploatare terenuri agricole sau
terenuri aflate permanent sub luciu de
apă sau/şi concesionarea terenurilor
aparţinând domeniului privat al statului,
inclusiv a bunurilor, activităţilor sau
serviciilor accesorii ale acestor bunuri,
vor proceda la depunerea unei scrisori de
intenţie către:
a) Fondul Proprietăţii de Stat, dacă sunt
interesate numai în cumpărarea de
acţiuni emise de aceste societăţi
comerciale;
b) Agenţia Domeniilor Statului, dacă
sunt interesate numai în
concesionarea terenurilor agricole
sau a terenurilor aflate permanent sub
luciu de apă, inclusiv a bunurilor
activităţilor şi serviciilor accesorii
acestor bunuri, aparţinând
domeniului privat al statului şi
deţinut în exploatare de societăţile
comerciale nominalizate în lista dată
publicităţii conform art.16 din
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prezenta lege;
c) Ambele instituţii, respectiv Fondul
Proprietăţii de Stat şi Agenţia
Domeniilor Statului, dacă sunt
interesaţi de cumpărarea de acţiuni
emise de societăţile comerciale
menţionate în listă, condiţionat de
încheierea concomitentă a
contractelor de concesionare a
terenurilor aparţinând domeniului
privat al statului şi deţinute în
exploatare de aceste societăţi.
Art.13 (1) Prin Ordin comun al
Alineatele (1), (2) şi (3) ale art.13
Fondului Proprietăţii de Stat şi
rămân nemodificate.
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei
se va stabili că, la înregistrarea unei
scrisori de intenţie din partea unui
investitor interesat, la una din aceste
instituţii, declanşarea procedurii de
privatizare, respectiv concesionare se va
face numai după anunţarea celeilalte
instituţii.
(2) Acţiunile de privatizare şi/sau
concesionare se vor desfăşura în condiţii
de eficienţă şi transparenţă.
(3) Vânzarea de acţiuni emise de
societăţile comerciale care fac obiectul
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acestei legi se va face de Fondul
Proprietăţii de Stat, în baza unui raport
de evaluare, la preţul de piaţă stabilit de
cerere şi ofertă, fără a exista un preţ
minim de vânzare.
Art.13 (4) Pentru societăţile comerciale
ce fac obiectul prezentei legi, care au
datorii ce reprezintă mai mult de
jumătate din capitalul social al acestora
şi care au fost scoase la vânzare de două
ori şi nu s-a înregistrat nici o ofertă, din
comisia de negociere pot face parte şi
reprezentanţi ai Ministerului de Finanţe,
astfel ca investitorii interesaţi să poată
negocia atât valoarea acţiunilor, cât şi
valoarea totală a datoriilor şi modul de
stingere a acestora.

Art.14 (1) Vânzarea acţiunilor către
investitorii interesaţi, prevăzuţi la art.3
(1) se va face prin următoarele metode:
- ofertă publică de vânzare
- negociere directă cu preselecţie.

2.

3.

Alin.(4) al art.13 se va modifica şi
va avea următorul cuprins:
“Art.13 (4) Pentru societăţile
comerciale ce fac obiectul prezentei
legi, care au datorii ce reprezintă mai
mult de jumătate din capitalul social
al acestora şi care au fost scoase la
vânzare de două ori şi nu s-a
înregistrat nici o ofertă, din comisia
de negociere vor face parte şi
reprezentanţi ai Ministerului de
Finanţe, astfel ca investitorii
interesaţi să poată negocia atât
valoarea acţiunilor, cât şi valoarea
totală a datoriilor şi modul de
stingere a acestora.”
Grupul parlamentar PDSR.
Alin.(2) al art.14 se va modifica şi
va avea următorul cuprins:
“Art.14 (1) Vânzarea acţiunilor
către investitorii interesaţi, prevăzuţi
la art.3 (1) se va face prin

Pentru a întări autoritatea
comisiei şi a asigura o
rezolvare eficientă şi
normală a privatizării
acestor societăţi cu datorii
ce reprezintă mai mult de
jumătate din capitalul
social.

Pentru claritatea
prevederii.
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următoarele metode:
- ofertă publică de vânzare
- negociere directă cu preselecţie.
(2) În cazul vânzării de acţiuni prin
(2) În cazul vânzării de acţiuni prin
ofertă publică, salariaţii şi membrii
ofertă publică, salariaţii şi membrii
conducerii societăţii comerciale, au
conducerii societăţii comerciale, au
dreptul să cumpere în termen de 30 de
dreptul să cumpere în termen de 30
zile anterior deschiderii ofertei publice, de zile anterior deschiderii ofertei
până la 20% din acţiunile scoase la
publice, până la 20% din acţiunile
vânzare, cu reducere de până la 15% faţă scoase la vânzare, cu reducere de
de preţul ofertei.
până la 15% faţă de preţul ofertei
făcute de Fondul Proprietăţii de
Stat.
(3) În cazul vânzării de acţiuni prin
(3) În cazul vânzării de acţiuni prin
negociere directă cu preselecţie,
negociere directă cu preselecţie,
asociaţia salariaţilor constituită conform asociaţia salariaţilor constituită
art.16 din Ordonanţa de Urgenţă a
conform art.16 din Ordonanţa de
Guvernului nr.88/1997 privind
Urgenţă a Guvernului nr.88/1997
privatizarea societăţilor comerciale,
privind privatizarea societăţilor
aprobată prin Legea nr.44/1998 şi
comerciale, aprobată prin Legea
asociaţiile agricole constituite în temeiul nr.44/1998 şi asociaţiile agricole
Legii nr.36/1991 privind societăţile
constituite în temeiul Legii
agricole şi alte forme de asociere în
nr.36/1991 privind societăţile
agricultură, va avea dreptul de
agricole şi alte forme de asociere în
cumpărare preferenţială a acţiunilor, în
agricultură, va avea dreptul de
situaţia în care oferă un preţ cu cel mult cumpărare preferenţială a acţiunilor,
15% mai mic decât cel mai mare preţ
în situaţia în care oferă un preţ cu cel

23

0.

1.

2.

3.

mult 15% mai mic decât cel mai
mare preţ oferit.
(4) Criteriul de departajare a ofertanţilor (4) Criteriul de departajare a
ofertanţilor în cadrul ofertei publice
în cadrul ofertei publice este
preţul/acţiune, iar în cadrul negocierii se este preţul/acţiune, iar în cadrul
negocierii se vor stabili clauze
vor stabili clauze privind păstrarea
privind păstrarea obiectului de
obiectului de activitate şi protecţia
activitate şi protecţia salariaţilor.”
salariaţilor.
Grupul parlamentar PDSR.
Art.15 se va modifica şi va avea
Pentru claritatea
Art.15 Asociaţiile constituite în
prevederii.
conformitate cu art.16 din Ordonanţa de următorul cuprins:
“Art.15 Asociaţiile constituite în
Urgenţă a Guvernului nr.88/1997
conformitate cu art.16 din Ordonanţa
privind privatizarea societăţilor
de Urgenţă a Guvernului nr.88/1997
comerciale, aprobată prin Legea
privind privatizarea societăţilor
nr.44/1998 şi asociaţiile agricole
comerciale, aprobată prin Legea
constituite în temeiul Legii nr.36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme nr.44/1998 şi asociaţiile agricole
de asociere din agricultură, pot cumpăra constituite în temeiul Legii
nr.36/1991 privind societăţile
acţiuni emise de societăţile comerciale
prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta lege, agricole şi alte forme de asociere din
agricultură, pot cumpăra acţiuni
beneficiind de următoarele facilităţi:
- plata în rate, eşalonate pe o perioadă de emise de societăţile comerciale
prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta
maxim 5 ani de la data încheierii
lege, beneficiind de următoarele
contractului de vânzare-cumpărare, cu
facilităţi:
avans de minim 20% din preţul de
- plata în rate, eşalonate pe o
adjudecare, cu o dobândă de 10%.
perioadă de maxim 5 ani de la data
oferit.
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încheierii contractului de vânzarecumpărare, cu avans de minim 20%
din preţul de adjudecare, cu o
dobândă de 10% pe an.”
Grupul parlamentar PDSR.
Art.16 (1) Dividentele aferente
Alin.1 al art.16 se va modifica şi va
avea următorul cuprins:
acţiunilor dobândite de o asociaţie din
cele prevăzute la art.15 sunt
“Art.16 (1) Dividendele aferente
neimpozabile pe durata executării
acţiunilor dobândite de o asociaţie
contractului.
din cele prevăzute la art.15 sunt
(2) Veniturile astfel obţinute se transferă neimpozabile pe durata executării
asociaţiei şi se utilizează exclusiv pentru contractului.
plata ratelor, a dobânzilor şi pentru
(2) Veniturile astfel obţinute se
transferă asociaţiei şi se utilizează
rambursarea creditelor contractate de
asociaţie în vederea cumpărării de
exclusiv pentru plata ratelor, a
dobânzilor şi pentru rambursarea
acţiuni.
creditelor contractate de asociaţie în
vederea cumpărării de acţiuni.”
Art.17 (1) Acţiunile dobândite în
Nemodificat.
conformitate cu prevederile art.15 se
înscriu în registrul acţionarilor
societăţilor comerciale, iar asociaţiile
vor figura în registrul acţionarilor şi se
vor înscrie la Registrul Comerţului la
poziţia “Acţionari”, până la plata
integrală a preţului, având drept de vot
în adunarea generală a acţionarilor.

3.

Pentru o corectă exprimare
gramaticală.
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(2) Pentru acţiunile vândute cu plata în
rate, acţiunile neachitate se constituie gaj
şi se eliberează de sarcini pe măsura
achitării lor.
Secţiunea II
Nemodificat.
Concesionarea terenurilor agricole sau
terenurilor aflate permanent sub luciu de
apă, inclusiv a bunurilor, activităţilor sau
serviciilor accesorii acestor bunuri din
domeniul privat al statului
Art.18 (1) Iniţiativa concesionării o
Nemodificat.
poate avea concedentul sau orice
investitor interesat, conform Legii
nr.219/1998 privind regimul
concesiunilor.
(2) Persoanele fizice sau juridice române
sau străine, inclusiv asociaţiile
constituite în conformitate cu art.16 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.88/1997 privind privatizarea
societăţilor comerciale, precum şi cele
constituite în temeiul Legii nr.36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme
de asociere în agricultură, care doresc să
concesioneze terenurile ce fac obiectul
acestei secţiuni, vor adresa o scrisoare
de intenţie concedentului, respectiv
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Agenţiei Domeniilor Statului.
(3) După anunţarea celeilalte instituţii,
respectiv a Fondului Proprietăţii de Stat,
în conformitate cu art.19 alin. (1) din
prezenta lege Agenţia Domeniilor
Statului va întocmi în termen de 30 de
zile studiul de oportunitate conţinând o
evaluare tehnico-economică şi caietul de
sarcini al concesiunii, pe care-l va
depune spre adoptare Consiliului de
Administraţie al Agenţiei Domeniilor
Statului.
(4) Hotărârea Consiliului de
Administraţie al Agenţiei Domeniilor
Statului de aprobare a concesionării, va
cuprinde şi procedura de concesionare
care poate fi:
- licitaţie cu plic sigilat, dacă
investitorul interesat nu a condiţionat
concesionarea terenului agricol sau a
terenului aflat permanent sub luciu de
apă, de cumpărarea de acţiuni ale
societăţii comerciale în exploatarea
căreia se află aceste terenuri;
- negociere directă, cu preselecţie, dacă
investitorul interesat condiţionează
concesionarea terenurilor de
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cumpărare de acţiuni ale societăţii
comerciale ce deţin în administrare
aceste terenuri.
a) Procedura concesionării prin licitaţie Nemodificat.
cu plic închis
Art.19 (1) Procedura concesionării cu
Nemodificat.
licitaţie cu plic închis se va face într-o
singură etapă şi va avea drept scop
concesionarea bunurilor, activităţilor sau
serviciilor aparţinând domeniului privat
al statului şi se aplică atunci când
investitorul nu condiţionează
concesionarea terenurilor de cumpărarea
acţiunilor societăţilor comerciale ce
deţin în administrare aceste bunuri.
(2) Selectarea ofertelor se va face în
baza grilei de punctare aprobată în
caietul de sarcini care va avea ca
principale elemente:
- redevenţa oferită
- capacitatea tehnică de a exploata
bunul ce face obiectul concesiunii
- valoarea investiţiilor propuse şi
posibilităţi financiare de realizat.
Art.20 (1) Concedentul va încheia
Nemodificat.
contractul de concesionare cu ofertantul
cel mai bine plasat, în baza grilei de
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punctare. Condiţiile ce au condus la
declararea sa câştigător al concesiunii
vor fi obligatoriu clauze în contract.
(2) Contractul de concesiune va
cuprinde clauza referitoare la împărţirea
responsabilităţilor de mediu între
concedent şi concesionar.
(3) La expirarea termenului de
concesiune, concesionarul este obligat să
restituie liber de orice sarcini bunul
concesionat, inclusiv investiţiile
realizate.
(4) Pentru investiţiile nerecuperate,
concedentul şi concesionarul vor
conveni modul de recuperare a acestora.
b) Procedura concesionării prin
Nemodificat.
negociere directă
Nemodificat.
Art.21 Procedura concesionării prin
negociere directă se aplică în cazul în
care investitorul interesat condiţionează
cumpărarea acţiunilor societăţilor
comerciale ce fac obiectul acestei legi,
de concesionarea terenurilor deţinute în
exploatare de aceste societăţi
comerciale.
c) Procedura vânzării acţiunilor
Nemodificat.
societăţilor comerciale şi a concesionării
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terenurilor agricole sau terenurilor aflate
permanent sub luciu de apă
Nemodificat.
Art.22 (1) În cazul când un investitor
este interesat în cumpărarea acţiunilor
unei societăţi comerciale ce face
obiectul prezentei legi, solicitând în
scrisoarea de intenţie şi concesionarea
terenului aparţinând domeniului privat al
statului deţinut în exploatare de aceste
societăţi, Fondul Proprietăţii de Stat şi
Agenţia Domeniilor Statului au
următoarele obligaţii:
Fondul Proprietăţii de Stat
În baza raportului de evaluare şi a
aprecierii experţilor Fondului
Proprietăţii de Stat, să întocmească în
vederea aprobării de către Consiliul de
administraţie al Fondului Proprietăţii de
Stat:
- dosarul de prezentare a societăţii
comerciale
- nota de preţ privind evaluarea
acţiunilor
- caietul de sarcini
Agenţia Domeniilor Statului
Studiul de oportunitate întocmit de
experţii Agenţiei Domeniilor Statului va
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fi supus aprobării Consiliului de
administraţie. Hotărârea Consiliului de
administraţie a Agenţiei Domeniilor
Statului se va face şi asupra conţinutului
caietului de sarcini în care se va
specifica:
- durata concesiunii
- modul de calcul al redevenţei şi
modalitatea de plată
- investiţii făcute de concesionar
- condiţii de exploatare a concesiunii
- obligaţii de mediu
- regimul bunurilor la încetarea
concesiunii.
(2) Comisia mixtă de negociere
constituită din trei membri desemnaţi de
Fondul Proprietăţii de Stat şi patru
membri desemnaţi de Agenţia
Domeniilor Statului, va fi mandatată să
negocieze condiţiile celor două contracte
în baza caietelor de sarcini aprobate de
cele două instituţii.
(3) În comisia mixtă fiecare membru
dispune de un vot.
(4) Departajarea ofertelor se va face în
baza unei grile de punctare comună care
va cuprinde:
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- preţul pe acţiune şi modalitatea de
plată
- condiţiile caietului de sarcini a
concesiunii
(5) Din acţiunile gestionate de Fondul
Proprietăţii de Stat la societăţilor
comerciale ce fac obiectul prezentei legi
se poate rezerva o cotă de până la 10%
pentru asigurarea unei surse de
constituire a fondului de reparaţii pentru
terenuri preluate de stat în mod abuziv şi
care nu pot fi restituite în natură.
Procedura de acordare a reparaţiilor va fi
stabilită de o lege specială.
Nemodificat.
CAPITOLUL IV
Vânzarea de active aparţinând
societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri agricole sau
terenuri aflate permanent sub
luciu de apă
Nemodificat.
Art.23 (1) În cazul când în urma
ofertării de două ori a unei societăţi
comerciale şi a oferirii de facilităţi
conform art.15 nu au fost înregistrate
cereri de cumpărare de acţiuni, se poate
proceda la divizarea acestei societăţi
comerciale, pe secţii, activităţi şi centre
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de profil în baza unui studiu de
fezabilitate şi cu aprobarea membrilor
Adunării Generale a Acţionarilor, în
baza mandatului special acordat de
Fondul Proprietăţii de Stat, cu acordul
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei
sau la restructurarea societăţii prin
vânzare de active, în conformitate cu
prevederile prezentului capitol.
Secţiunea I
Nemodificat.
Vânzarea de active cu plata integrală
Nemodificat.
Art.24 (1) Vânzarea activelor
societăţilor comerciale se va face în baza
unui studiu de oportunitate aprobat de
Adunarea Generală a Acţionarilor şi
Consiliul de administraţie şi avizat de
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi
Fondul Proprietăţii de Stat.
(2) Vânzarea activelor prevăzute la
alin.1 se efectuează pe bază de licitaţie
cu strigare sau în plic închis cu
adjudecare, la preţul cel mai bun oferit.
(3) Procedura prevăzută la alin.1 şi 2 se
aplică şi în cazul perfectării unui
contract de leasing imobiliar cu clauză
irevocabilă de vânzare, dacă în
contractul de leasing nu s-a prevăzut
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astfel.
(4) Reprezentanţii în Adunarea Generală
a Acţionarilor şi Consiliul de
administraţie din Ministerul Agriculturii
şi Alimentaţiei şi Fondul Proprietăţii de
Stat au obligaţia să întocmească lista cu
activele neutilizate, în vederea avizării
acesteia de către instituţiile abilitate şi
publicarea ei în presă.
Nemodificat.
Art.25 (1) La cumpărarea de active
aparţinând societăţilor comerciale ce fac
obiectul prezentei legi, nu au dreptul să
participe membrii Adunării Generale a
Acţionarilor sau ai Consiliului de
administraţie ai societăţii vânzătoare.
(2) Sumele utilizate din vânzarea
activelor societăţilor comerciale ce fac
obiectul prezentei legi vor fi utilizate de
către aceasta pentru:
- rambursarea datoriilor
- efectuarea de investiţii
- finalizarea activităţii din principalul
obiect de activitate
(3) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot
fi utilizate pentru plata drepturilor
salariale.
Art.26 (1) Pentru societăţile comerciale Nemodificat.
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ce fac obiectul prezentei legi, care au în
derulare contracte de locaţie de gestiune,
de închiriere, pentru activele societăţii,
altele decât terenuri agricole sau terenuri
aflate permanent sub luciu de apă, pot
vinde prin negociere directă sau încheia
contracte de leasing imobiliar cu clauză
irevocabilă de vânzare, cu locatarii sau
chiriaşii, dacă aceştia au efectuat
investiţii în activele utilizate şi nu au
obligaţii restante faţă de societate.
(2) Contractul de vânzare sau leasing se
va face în baza raportului de evaluare
acceptat de părţi şi cu scăderea valorii
investiţiilor efectuate de către chiriaş,
respectiv locator.
(3) Contractele de vânzare sau de leasing
trebuie avizate de Fondul Proprietăţii de
Stat şi Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei.
Secţiunea II
Nemodificat.
Vânzarea de active cu plata în rate
Art.27 (1) Societăţile comerciale care
Nemodificat.
fac obiectul prezentei legi pot vinde, cu
acordul Fondului Proprietăţii de Stat şi
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei,
în condiţiile stabilite de Adunarea
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Generală a Acţionarilor şi Consiliul de
administraţie, active cu plata în rate,
salariaţilor, asociaţiilor agricole
constituite în baza Legii nr.36/1991, în
următoarele condiţii:
a) avans minim 20% din preţul aprobat
de Adunarea Generală a Acţionarilor
şi Consiliul de administraţie şi avizat
de Fondul Proprietăţii de Stat, dar nu
mai mic de valoarea contabilă a
acestuia;
b) rate eşalonate pe un termen de 3-5
ani;
c) dobândă anuală de 30%;
(2) Prevederile alineatului precedent se
aplică şi la expirarea unui contract de
leasing imobiliar, dacă va fi prevăzută în
contract o clauză de cumpărare în
favoarea utilizatorului.
Art.28 Contractele de vânzareNemodificat.
cumpărare de active vor avea clauze
ferme pentru respectarea legislaţiei în
vigoare privind protecţia mediului.
CAPITOLUL V
Nemodificat.
Sancţiuni
Art.29 (1) Constituie contravenţii la
Nemodificat.
prezenta lege, dacă nu au fost săvârşite
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în astfel de condiţii încât să constituie
infracţiuni şi se sancţionează cu amendă
de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei,
următoarele fapte:
a) nepublicarea listei societăţilor
comerciale care se privatizează, a
anunţului publicitar;
b) nerespectarea metodei de privatizare
stabilită în oferta de vânzare sau în
studiul de oportunitate;
c) neincluderea anumitor bunuri din
patrimoniul societăţii comerciale în
oferta de vânzare şi în raportul de
evaluare, ori includerea unor bunuri
fictive în oferta de vânzare, cu scopul
vădit de a induce în eroare
investitorul său;
d) neincluderea în caietul de sarcini a
situaţiilor reale privind situaţia
bunului supus concesiunii, în scopul
tulburării dreptului de exploatare a
concedentului;
e) neîntocmirea raportului de evaluare
sau a studiului de oportunitate pentru
formarea preţului de ofertă sau a
stabilirii redevenţei ce stau la baza
negocierii;
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1.
f) atribuirea dreptului de
cumpărare/concesionare unei
persoane în dauna alteia care a
formulat o ofertă mai avantajoasă;
g) divulgarea de informaţii confidenţiale
unor terţi, în vederea influenţării
preţului de ofertă sau a redevenţei.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin.(1),
literele a-g, se aplică individual
personalului Fondului Proprietăţii de
Stat şi al Agenţiei Domeniilor Statului.
(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute
în prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor
se fac de către Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei şi Departamentul de
Control al Guvernului, prin agenţii săi
împuterniciţi conform legii.
(4) Contravenţiilor prevăzute în prezenta
lege le sunt aplicabile dispoziţiile Legii
nr.32/1968 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia
art.25 şi 26.
CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art.30 (1) Din sumele obţinute de
Fondul Proprietăţii de Stat din vânzarea
acţiunilor societăţilor comerciale din

2.

3.

Nemodificat.
Se elimină.
Grup parlamentar PDSR din
Comisie.

Conform Legii nr.44/1998,
veniturile obţinute de către
Fondul Proprietăţii de Stat
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1.
domeniul agriculturii şi industriei
alimentare, 80% se vor constitui într-un
Fond Special pentru Agricultură aflat la
dispoziţia Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei, distinct, printr-un cont de
dezvoltare, cu avizul Ministerului de
Finanţe. Destinaţia sumelor va fi
aprobată prin Hotărâre a Guvernului.
(2) Sumele rezultate din vânzarea cu
plata în rate a acţiunilor emise de
societăţile comerciale, devenite scadente
la data desfiinţării Fondului Proprietăţii
de Stat, ratele aferente creditelor de
restructurare acordate conform legii şi
devenite exigibile după această dată,
precum şi orice alte venituri financiare
provenite din privatizarea societăţilor
comerciale ce fac obiectul acestei legi,
se varsă în Fondul Special aflat la
dispoziţia Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei.
(3) Urmărirea executării contractelor de
vânzare cu plata în rate, a creditelor de
restructurare devenite exigibile, precum
şi a oricăror alte venituri financiare
cuvenite Fondului Proprietăţii de Stat,
după data desfiinţării acestuia, se

2.

3.
din vânzarea acţiunilor se
varsă la bugetul de stat.
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1.
realizează de Ministerul de Finanţe, prin
organele financiare teritoriale.
Art.31 În termen de 30 de zile de la data
publicării prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Ministerul
Agriculturii şi Alimentaţiei va întocmi
normele metodologice de aplicare, care
vor fi supuse aprobării Guvernului.
Art.32 Pe data publicării prezentei legi
se abrogă orice prevederi contrare cu
privire la privatizarea societăţilor
comerciale ce deţin în administrare
terenuri agricole sau terenuri aflate
permanent sub luciu de apă, inclusiv
prevederile cu privire la concesionarea
terenurilor aflate în exploatarea acestor
societăţi.

2.

Art.31 devine art.30
“Art.30 În termen de 30 de zile de la
data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial al României,
Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei va întocmi normele
metodologice de aplicare, care vor fi
supuse aprobării Guvernului.”
Art.32 devine art.31
“Art.31 Pe data publicării prezentei
legi se abrogă orice prevederi
contrare cu privire la privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri agricole sau
terenuri aflate permanent sub luciu
de apă, inclusiv prevederile cu
privire la concesionarea terenurilor
aflate în exploatarea acestor
societăţi.”
Se introduce un nou articol, art.32,
cu următorul cuprins:
“Art.32 Anexele 1 şi 2 fac parte
integrantă din prezenta lege”
Deputat: Gh. Cristea – PNŢ - CD

3.

Prin renumerotare.

Prin renumerotare.

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.
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În cursul dezbaterilor în Comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:
Nr.
Crt.
0.
1.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Motivare
1. Argumente pro
2. Argumente contra
1.
2.
3.
Art.3 (1) – Privatizarea societăţilor
Alin. 1 al art. 3 se modifică şi va
1. Ar creşte eficienţa
comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 se
avea următorul cuprins:
privatizării societăţilor
face prin vânzarea acţiunilor deţinute de “Art.3 (1) – Privatizarea societăţilor comerciale cu capital de
stat, reprezentat prin Fondul Proprietăţii comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 se stat din agricultură, iar
de Stat, către:
face prin vânzarea acţiunilor deţinute fondurile rezultate să fie
- asociaţii constituite în conformitate de stat, reprezentat prin Agenţia
utilizate pentru dezvoltarea
cu art. 16 din Ordonanţa de Urgenţă Domeniilor Statului, către:
agriculturii.
nr. 88/1997 privind privatizarea
- asociaţii constituite în
2. Eliminarea Fondului
societăţilor comerciale, aprobată prin
conformitate cu art. 16 din
Proprietăţii de Stat
Legea nr. 44/1998, asociaţii
Ordonanţa de Urgenţă nr.
presupune modificarea
constituite în baza Legii nr. 36/1991
88/1997 privind privatizarea
legislaţiei de privatizare în
privind societăţile agricole şi alte
societăţilor comerciale, aprobată vigoare. Fondul
forme de asociere în agricultură;
prin Legea nr. 44/1998, asociaţii Proprietăţii de Stat
- persoane fizice sau juridice române
constituite în baza Legii nr.
cuprinde un sector
sau străine;
36/1991 privind societăţile
economic mult mai larg.
agricole şi alte forme de asociere
în agricultură;
- persoane fizice sau juridice
române sau străine;”
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Art.3 (1) – Privatizarea societăţilor
comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 se
face prin vânzarea acţiunilor deţinute de
stat, reprezentat prin Fondul Proprietăţii
de Stat, către:
- asociaţii constituite în conformitate
cu art. 16 din Ordonanţa de Urgenţă
nr. 88/1997 privind privatizarea
societăţilor comerciale, aprobată prin
Legea nr. 44/1998, asociaţii
constituite în baza Legii nr. 36/1991
privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură;
- persoane fizice sau juridice române
sau străine;

.

3.

2.

Deputat V. Tabără – PUNR
Alin. 1 al art. 3 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
“Art.3 (1) – Privatizarea societăţilor
comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 se
face prin vânzarea acţiunilor deţinute
de stat, condiţionat de
concesionarea terenurilor aflate în
exploatarea acestor societăţi, de
Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei prin Agenţia
Domeniilor Statului, către:
- asociaţii constituite în
conformitate cu art. 16 din
Ordonanţa de Urgenţă nr.
88/1997 privind privatizarea
societăţilor comerciale, aprobată
prin Legea nr. 44/1998, asociaţii
constituite în baza Legii nr.
36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere
în agricultură;
- persoane fizice sau juridice
române sau străine;
Grupul parlamentar PDSR
Alin. 1 al art. 4 se va modifica şi va
Art. 4 (1) – Se înfiinţează Agenţia
Domeniilor Statului, instituţie de interes avea următorul cuprins:

3.

1. Pentru evitarea situaţiei
pe care am întâlnit-o când
s-au desfiinţat
Agromecurile şi sediile de
mecanizare, ruperea
utilajelor de pământ.
Ar creşte eficienţa
privatizării societăţilor.
2. Cei ce vor investi pentru
cumpărare de acţiuni vor fi
interesaţi să concesioneze
şi terenul agricol.

1. Principalul scop al
Agenţiei Domeniilor
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public de specialitate, extrabugetară, cu
personalitate juridică, în subordinea
Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei, având drept scop:
a) exercitarea în numele statului a
prerogativelor dreptului de
proprietate asupra terenurilor
agricole şi terenurilor aflate
permanent sub luciu de apă
aparţinând domeniului privat al
statului.
b) concesionarea bunurilor, activităţilor
şi serviciilor şi a terenurilor
aparţinând domeniului public sau
privat, aflate în administrarea
institutelor şi staţiunilor de cercetări
ştiinţifice, a unităţilor de învăţământ
agricol şi silvic, a companiilor şi
societăţilor naţionale din domeniul
de activitate al Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei.

“Art. 4 (1) – Se înfiinţează Agenţia
Domeniilor Statului, instituţie de
interes public de specialitate,
extrabugetară, cu personalitate
juridică, în subordinea Guvernului,
având drept scop:
a) exercitarea în numele statului a
prerogativelor dreptului de
proprietate asupra terenurilor
agricole şi terenurilor aflate
permanent sub luciu de apă
aparţinând domeniului privat al
statului.
b) concesionarea bunurilor,
activităţilor şi serviciilor şi a
terenurilor aparţinând domeniului
public sau privat, aflate în
administrarea institutelor şi
staţiunilor de cercetări ştiinţifice,
a unităţilor de învăţământ agricol
şi silvic, a companiilor şi
societăţilor naţionale din
domeniul de activitate al
Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei.
Deputat Alex. Pereş – PD
Deputat N. Popa – Independent ApR

Statului este privatizarea
societăţilor comerciale ce
deţin în administrare
terenuri agricole sau
terenuri aflate permanent
sub luciu de apă, deci
Agenţia Domeniilor
Statului va intra în
colaborare cu Fondul
Proprietăţii de Stat, fiind
aflată în subordinea
Guvernului. Ori în acest fel
înfiinţăm două instituţii cu
acelaţi scop.
2. Agenţia Domeniilor
Statului este o instituţie
publică de specialitate şi
trebuie tratată unitar de
Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei.
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Deputat N. Groza – Independent
ApR
Art. 4 (1) b) concesionarea bunurilor,
Se elimină.
activităţilor şi serviciilor şi a terenurilor Deputat V. Tabără – PUNR
aparţinând domeniului public sau
privat, aflate în administrarea
institutelor şi staţiunilor de cercetări
ştiinţifice, a unităţilor de învăţământ
agricol şi silvic, a companiilor şi
societăţilor naţionale din domeniul de
activitate al Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei.

1. Domeniul public sau
bunurile staţiunilor şi
institutelor de cercetări nu
se concesionează.
2. Bunurile proprietate
publică pot fi concesionate
conform Legii nr.
219/1998.
Se dă posibilitatea folosirii
intensive a terenurilor
agricole, pentru producerea
de material biologic de
calitate superioară.
La art. 4, alin. 1, lit. b se va modifica 1. Să rămână activitate de
Art. 4 (1) – Se înfiinţează Agenţia
domeniul public cu
Domeniilor Statului, instituţie de interes şi va avea următorul cuprins:
public de specialitate, extrabugetară, cu “Art. 4 (1) – Se înfiinţează Agenţia prioritate extrabugetară.
Domeniilor Statului, instituţie de
2. Bunurile proprietate
personalitate juridică, în subordinea
interes public de specialitate,
publică pot fi concesionate
Ministerului Agriculturii şi
extrabugetară,
cu
personalitate
conform
Legii 219/1998.
Alimentaţiei, având drept scop:
juridică, în subordinea Ministerului Se dă posibilitatea folosirii
b) concesionarea bunurilor,
Agriculturii şi Alimentaţiei, având
intensive a terenurilor
activităţilor şi serviciilor şi a
agricole pentru producerea
terenurilor aparţinând domeniului drept scop:
b) concesionarea bunurilor,
de material biologic de
public sau privat, aflate în
activităţilor şi serviciilor şi a calitate superioară.
administrarea institutelor şi
terenurilor aparţinând
staţiunilor de cercetări ştiinţifice,
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a unităţilor de învăţământ agricol
şi silvic, a companiilor şi
societăţilor naţionale din
domeniul de activitate al
Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei.

6.

Art. 4 (1) – Se înfiinţează Agenţia
Domeniilor Statului, instituţie de interes
public de specialitate, extrabugetară, cu
personalitate juridică, în subordinea
Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei, având drept scop:
b) concesionarea bunurilor,
activităţilor şi serviciilor şi a
terenurilor aparţinând domeniului
public sau privat, aflate în
administrarea institutelor şi
staţiunilor de cercetări ştiinţifice,
a unităţilor de învăţământ agricol
şi silvic, a companiilor şi
societăţilor naţionale din
domeniul de activitate al
Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei.

2.
domeniului public sau privat,
aflate în administrarea
companiilor şi societăţilor
naţionale din domeniul de
activitate al Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei”.
Deputat M. Chiriac – PD
Grupul parlamentar PDSR
La art.4 ,alin. 1, lit. b se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 4 (1) – Se înfiinţează Agenţia
Domeniilor Statului, instituţie de
interes public de specialitate,
extrabugetară, cu personalitate
juridică, în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei, având
drept scop:
b) concesionarea bunurilor,
activităţilor şi serviciilor şi a
terenurilor aparţinând
domeniului public sau privat,
aflate în administrarea
institutelor şi staţiunilor de
cercetări ştiinţifice, a
unităţilor de învăţământ
agricol, a companiilor şi
societăţilor naţionale din

3.

1. Reglementarea nu
priveşte domeniul
forestier.
2. Unităţile de învăţământ
silvic deţin suprafeţe de
păduri care nu sunt
cuprinse în fondul forestier
precum şi terenuri
agricole.
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Art.4 (3) Atribuţiile şi structura
organizatorică a Agenţiei Domeniilor
Statului, precum şi competenţele
sucursalelor acesteia se stabilesc prin
Hotărâre a Guvernului.

8.

Art. 5 (1) Agenţia Domeniilor Statului
este condusă de un Consiliu de
administraţie, format din 9 membri
numiţi pe criterii de competenţă
profesională prin ordin al ministrului
agriculturii şi alimentaţiei, iar dintre
membrii acestuia unul este desemnat să
îndeplinească funcţia de preşedinte.

2.

3.

domeniul de activitate al
Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei”.
Grupul parlamentar PDSR
Alin. 3 al art. 4 se va modifica şi va
avea urmîtorul cuprins:
“Art.4 (3) Atribuţiile şi structura
organizatorică a Agenţiei
Domeniilor Statului se stabilesc prin
lege.”
Grupul parlamentar PDSR

1.Pentru o definire mai
clară a atribuţiilor.
2. Legea stabileşte
strategia privind
administrarea şi
gestionarea activităţilor şi
serviciilor Agenţiei
Domeniilor Statului, pe
baza căreia se va iniţia
Hotărârea de Guvern.
Alin. 1 al art. 5 se va modifica şi va 1.
avea următorul cuprins:
2. Agenţia Domeniilor
“Art. 5 (1) Agenţia Domeniilor
Statului este în subordinea
Statului este condusă de un Consiliu Ministerului Agriculturii şi
de administraţie, format din 9
Alimentaţiei, iar
membri numiţi pe criterii de
preşedintele este desemnat
competenţă profesională prin ordin
prin ordin al ministrului
al ministrului agriculturii şi
agriculturii şi alimentaţiei.
alimentaţiei, iar preşedintele
(corelare cu art. 4 (1)
Consiliului va fi numit prin ordin modificat)
al Primului Ministru.”
Deputat N. Groza – Independent
ApR
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Art. 5 (8) Atribuţiile Consiliului de
administraţie, modul de desfăşurare a
şedinţelor acestuia, precum şi
salarizarea membrilor Consiliului de
administraţie se stabilesc prin ordin al
ministrului agriculturii şi alimentaţiei.

10.

Art. 5 (8) Atribuţiile Consiliului de
administraţie, modul de desfăşurare a
şedinţelor acestuia, precum şi
salarizarea membrilor Consiliului de
administraţie se stabilesc prin ordin al
ministrului agriculturii şi alimentaţiei.

11.

Art. 5 (8) Atribuţiile Consiliului de
administraţie, modul de desfăşurare a
şedinţelor acestuia, precum şi

2.
Deputat N. Popa – Independent ApR
Alin. 8 al art. 5 se va modifica şi va
avea următorul cuprins:
“Art. 5 (8) Atribuţiile Consiliului de
administraţie, modul de desfăşurare
a şedinţelor acestuia, precum şi
salarizarea membrilor Consiliului de
administraţie se stabilesc prin
statutul de funcţionare aprobat de
Guvern.”
Deputat N. Groza – Independent
ApR
Deputat N. Popa – Independent ApR
Alin. 8 al art. 5 se va modifica şi va
avea următorul cuprins:
“Art. 5 (8) Atribuţiile Consiliului de
administraţie, modul de desfăşurare
a şedinţelor acestuia se stabilesc prin
ordin al ministrului agriculturii şi
alimentaţiei, iar salarizarea prin
Hotărâre de Guvern”.
Grupul parlamentar PD
Alin. 8-12 se elimină şi va fi
introdus un nou alin., alin. 8, cu
următorul cuprins:

3.

1. Consiliul de
administraţie reprezintă
Agenţia de importanţă
naţională.
2. Agenţia Domeniilor
Statului este în subordinea
Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei. (corelare cu
art. 4 (1) modificat)

1.Pentru a elimina
eventualele nereguli.
2. Pentru a respecta
prevederile art. 4 (1)
modificat. Salarizarea se
face pe sistemul de
salarizare al instituţiilor
publice (Agenţia
Domeniilor Statului fiind
instituţie publică).
1. Pentru o mai bună
concretizare a atribuţiilor.
2. Pentru a face o
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1.
salarizarea membrilor Consiliului de
administraţie se stabilesc prin ordin al
ministrului agriculturii şi alimentaţiei.
(9) Activitatea curentă a Agenţiei
Domeniilor Statului este condusă de un
director general executiv numit de către
preşedintele Consiliului de
administraţie cu acordul membrilor
Consiliului de administraţie.
(10) Directorul general executiv
participă la şedinţa Consiliului de
administraţie.
(11) Preşedintele Consiliului de
administraţie poate să delege
directorului general executiv dreptul ca
acesta să angajeze şi să reprezinte
Agenţia Domeniilor Statului în relaţiile
cu persoane fizice sau juridice, precum
şi în faţa instanţelor judecătoreşti.
(12) Controlul operaţiunilor financiarcontabile ale Agenţiei Domeniilor
Statului se realizează de către trei
cenzori numiţi prin ordin al ministrului
agriculturii şi alimentaţiei, cu avizul
Ministerului Finanţelor.
Art. 6 Veniturile Agenţiei Domeniilor
Statului, inclusiv cele obţinute din

2.

3.

“Art. 5 (8) Atribuţiile Consiliului de delimitare în ceea ce
administraţie se stabilesc prin
priveşte prevederile legii şi
statutul de funcţionare.”
ale statutului.
Grupul parlamentar PDSR

Art. 6 se va modifica şi va avea
următorul cuprins:

1. Fondul pentru Agenţia
Domeniilor Statului este
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0.

1.

2.

3.

concesionare vor fi depuse în conturi
purtătoare de dobânzi şi se vor folosi în
proporţia stabilită de Consiliul de
administraţie şi aprobată de Ministerul
Agriculturii şi Alimentaţiei, cu avizul
Ministerului Finanţelor; pentru:
- cheltuieli proprii de organizare şi
funcţionare, în proporţie de maxim
30%;
- constituirea unui fond special
denumit “Dezvoltarea Agriculturii
Româneşti”, la dispoziţia
Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei din care se finanţează
programe de dezvoltare, programe
de dezvoltare a pieţelor interne şi
externe, programe de cercetare,
programe de dezvoltare a micilor
fermieri şi a altor programe, inclusiv
cele de restructurare care au drept
scop privatizarea eficientă a
societăţilor comerciale din domeniul
de activitate al Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei, în
proporţie de 70%.

“Art. 6 Veniturile Agenţiei
Domeniilor Statului, inclusiv cele
obţinute din concesionare vor fi
depuse în conturi purtătoare de
dobânzi şi se vor folosi în proporţia
stabilită de Consiliul de
administraţie, cu avizul Ministerului
Finanţelor; pentru:
- cheltuieli proprii de organizare şi
funcţionare, în proporţie de
maxim 20%;
- constituirea unui fond special
denumit “Dezvoltarea
Agriculturii Româneşti”, la
dispoziţia Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei din
care se finanţează programe de
dezvoltare, programe de
dezvoltare a pieţelor interne şi
externe, programe de cercetare,
programe de dezvoltare a micilor
fermieri şi a altor programe,
inclusiv cele de restructurare care
au drept scop privatizarea
eficientă a societăţilor comerciale
din domeniul de activitate al
Ministerului Agriculturii şi

prea mare fiind de 30%.
2. Textul nu respectă
prevederile finanţelor
publice, faţă de textul votat
de Comisie.
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0.

13.

14.

1.

2.

Art.7 (1) În termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei legi,
Agenţia Domeniilor Statului va
inventaria terenul agricol şi terenul aflat
permanent sub luciu de apă aflat în
exploatarea societăţilor comerciale
prevăzute la art.1 şi art. 2 şi a
terenurilor deţinute în administrare de
institutele şi staţiunile de cercetări
ştiinţifice şi de unităţile de învăţământ
agricol şi silvic, prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta lege.
Art.7 (4) Predarea-preluarea terenurilor
prevăzute la alin. (1) şi trecerea lor în
patrimoniul Agenţiei Domeniilor
Statului se va face pe bază de protocol
între societăţile comerciale, institutele şi
staţiunile de cercetări ştiinţifice şi
unităţile de învăţământ agricol şi silvic,
pe de o parte şi de Agenţia Domeniilor
Statului,, pe de altă parte, în termen de
15 zile de la data inventarierii lor.

Alimentaţiei, în proporţie de
80%”.
Deputat N. Groza – Independent
ApR
Deputat N. Popa – Independent ApR
Alin. 1 al art. 7 se va modifica şi va
avea următorul cuprins:
“Art.7 (1) În termen de 30 de zile de
la data intrării în vigoare a prezentei
legi, Agenţia Domeniilor Statului va
inventaria terenul agricol şi terenul
aflat permanent sub luciu de apă
aflat în exploatarea societăţilor
comerciale prevăzute la art.1 şi
art. 2, prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezenta lege”.
Grupul parlamentar PDSR.
Alin. 4 al art. 7 se va modifica şi va
avea următorul cuprins:
“(4) Predarea-preluarea terenurilor
prevăzute la alin. (1) şi trecerea lor
în patrimoniul Agenţiei Domeniilor
Statului se va face pe bază de
protocol între societăţile comerciale,
pe de o parte şi de Agenţia
Domeniilor Statului, pe de altă parte,
în termen de 15 zile de la data

3.

1. Domeniul public
2. Prevedere este cuprinsă
şi în Legea fondului
funciar nr. 18/1991 –
republicată, pentru
domeniul public.

1. Să se trateze ca
domeniul public al statului.
2. Predarea-preluarea
terenurilor centrelor de
cercetare nu schimbă
regimul juridic al
terenului.
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0.

15.

16.

17.

1.

2.

inventarierii lor.”
Grup parlamentar PDSR
Deputat V. Tabără - PDSR
Alin. 5 al art. 7 se va modifica şi va
Art.7 (5) La data predării-preluării
avea următorul cuprins:
bunurilor care fac obiectul legii, se va
“Art.7 (5) La data predării-preluării
întocmi de către Agenţia Domeniilor
bunurilor care fac obiectul legii, se
Statului, balanţa terenurilor pe fiecare
unitate prevăzută la art.1, art. 2 şi anexa va întocmi de către Agenţia
Domeniilor Statului, balanţa
1, iar terenurile care nu fac obiectul
terenurilor pe fiecare unitate
retrocedării în conformitate cu
prevăzută la art.1, art. 2 şi anexa 1,
prevederile legilor în domeniu, vor fi
declarate terenuri aparţinând domeniul iar terenurile care nu fac obiectul
retrocedării în conformitate cu
privat al statului şi vor putea fi
prevederile legale în domeniu, vor
concesionate în condiţiile legii.
putea fi concesionate în condiţiile
legii”.
Grupul parlamentar PDSR
Se elimină.
Art.7 (9) Agenţia Domeniilor Statului
Grupul parlamentar PDSR
poate atribui persoanelor îndreptăţite
suprafeţe de teren din domeniul privat
al statului, în baza unor legi speciale de
retrocedare sau împroprietărire,
ulterioare intrării în vigoare a prezentei
legi.
Art. 8 (1) Terenurile agricole
aparţinând domeniului privat al statului

Alin. 1 şi alin. 2 al art. 8 se vor
modifica şi vor avea următorul

3.

1. Nu sunt argumente de
ordin juridic şi
constituţional de
schimbare a regimului
juridic al proprietăţii
publice.
2. Anexa nr. 2 se referă la
terenurile proprietate
privată a statului.

1. Nu se justifică, doar din
dorinţa de a transfera totul
din domeniul privat al
statului.
2. Textul se corelează cu
prevederile Legii fondului
funciar nr. 18/1991 –
republicată (art IV)
1. Pentru a nu afecta
domeniul public al statului.
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0.

1.
şi terenurile de interes public aflate în
exploatarea institutelor sau staţiunilor
de cercetări ştiinţifice şi ale unităţilor de
învăţământ agricol şi silvic, ale
companiilor sau societăţilor naţionale,
pot fi concesionate în condiţiile legii, în
schimbul unei redevenţe.
(2) Până la privatizarea societăţilor
comerciale cu capital majoritar de stat, a
companiilor sau societăţilor naţionale,
precum şi a institutelor sau centrelor de
cercetare, acestea vor avea un drept de
preemţiune în concesionarea terenurilor
deţinute în exploatare aparţinând
domeniului privat al statului ce va putea
fi exercitat în maxim 45 de zile de la
data publicării prezentei legi.

18.

2.

cuprins:
“Art. 8 (1) Terenurile agricole
aparţinând domeniului privat al
statului şi ale companiilor sau
societăţilor naţionale, pot fi
concesionate în condiţiile legii, în
schimbul unei redevente.
(2) Până la privatizarea societăţilor
comerciale cu capital majoritar de
stat, a companiilor sau societăţilor
naţionale, acestea vor avea un drept
de preemţiune în concesionarea
terenurilor deţinute în exploatare
aparţinând domeniului privat al
statului ce va putea fi exercitat în
maxim 45 de zile de la data
publicării prezentei legi.”.
Deputat V. Tabără – PUNR
Deputat M. Chiriac - PD
Alin.1 al art.8 se va modifica şi va
Art. 8 (1) Terenurile agricole
aparţinând domeniului privat al statului avea următorul cuprins:
“Art. 8 (1) Terenurile agricole
şi terenurile de interes public aflate în
aparţinând domeniului privat al
exploatarea institutelor sau staţiunilor
de cercetări ştiinţifice şi ale unităţilor de statului, ale companiilor sau
societăţilor naţionale, pot fi
învăţământ agricol şi silvic, ale
concesionate în condiţiile legii, în
companiilor sau societăţilor naţionale,
pot fi concesionate în condiţiile legii, în schimbul unei redevenţe.

3.
2. Concesiunea nu schimbă
regimul juridic al
terenurilor.

1. Activitatea de cercetare
nu este susţinută în mod
corespunzător din punct de
vedere financiar.
Activitatea de cercetare
este finanţată de la bugetul
statului, astfel că apare un
nou non sens, plata unei
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0.

1.

20.

3.

redevenţe la stat.
2. Acest text de lege nu
periclitează activitatea de
finanţare pentru cercetare.
Plata redevenţei
impulsionează aceste
activităţi fundamentale.
Alin. 2 al art. 8 se va modifica şi va 1. Activitatea de cercetare,
Art.8 (2) Până la privatizarea
producere de sămânţă,
avea următorul cuprins:
societăţilor comerciale cu capital
producere de furaje pentru
“Art.8 (2) Până la privatizarea
majoritar de stat, a companiilor sau
fermele zootehnice de
societăţilor comerciale cu capital
societăţilor naţionale, precum şi a
majoritar de stat, a companiilor sau elită, trebuie să rămână de
institutelor sau centrelor de cercetare,
domeniul public
acestea vor avea un drept de preemţiune societăţilor naţionale, acestea vor
Nu se poate concesiona
în concesionarea terenurilor deţinute în avea un drept de preemţiune în
exploatare aparţinând domeniului privat concesionarea terenurilor deţinute în activitatea ştiinţifică ce
este foarte complexă.
exploatare aparţinând domeniului
al statului ce va putea fi exercitat în
2. Concesionarea nu
privat al statului ce va putea fi
maxim 45 de zile de la data publicării
afectează cercetarea,
exercitat în maxim 45 de zile de la
prezentei legi.
producerea de sămânţă şi
data publicării prezentei legi”.
furaje pentru fermele de
Grupul parlamentar PDSR
elită, nu schimbă regimul
juridic al terenurilor dar
poate duce în timp la
performanţă.
Art.10 (2) Lista acestor societăţi va fi Alin. 2 al art. 10 se va modifica şi va 1. Pentru transparenţa
publicată în Monitorul Oficial al
avea următorul cuprins:
acţiunilor.
României, Partea a IV-a şi va cuprinde: “Art.10 (2) Lista acestor societăţi
2. Metodologia respectă
schimbul unei redevenţe.

19

2.
Institutele, staţiunile de cercetare
ştiinţifică şi ale unităţilor de
învăţământ agricol şi silvic vor fi
scutite de plata redevenţei.”
Grupul parlamentar PDSR
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1.
- date de identificare a agentului
economic (denumire societate, sediu,
cod fiscal, număr de înmatriculare la
Registrul Comerţului)
- capitalul social şi structura
acţionariatului
- procentul din capitalul social supus
vânzării
- suprafaţa totală de teren agricol ce
urmează a fi concesionată
- termen limită de declanşare a
procesului de privatizarerestructurare

21.

Art.16 (1) Dividentele aferente
acţiunilor dobândite de o asociaţie din
cele prevăzute la art.15 sunt
neimpozabile pe durata executării
contractului.
(2) Veniturile astfel obţinute se
transferă asociaţiei şi se utilizează
exclusiv pentru plata ratelor, a

2.

3.

va fi publicată în Monitorul Oficial legislaţia în vigoare.
al României, Partea a IV-a precum şi
în principalele publicaţii centrale
şi va cuprinde:
- date de identificare a agentului
economic (denumire societate,
sediu, cod fiscal, număr de
înmatriculare la Registrul
Comerţului)
- capitalul social şi structura
acţionariatului
- procentul din capitalul social
supus vânzării
- suprafaţa totală de teren agricol
ce urmează a fi concesionată
- termen limită de declanşare a
procesului de privatizarerestructurare”
Grupul parlamentar PDSR
Se elimină.
1. Este o prevedere
Grupul parlamentar PDSR
discriminatorie faţă de alte
forme de privatizare.
2. Facilităţile urgentează
dezvoltatea acestor
asociaţii, devenind astfel
profitabile.
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0.

22.

1.

2.

3.

dobânzilor şi pentru rambursarea
creditelor contractate de asociaţie în
vederea cumpărării de acţiuni.
Se elimină.
Art.22 (5) Din acţiunile gestionate de
Grupul parlamentar PDSR
Fondul Proprietăţii de Stat la
societăţilor comerciale ce fac obiectul
prezentei legi se poate rezerva o cotă de
până la 10% pentru asigurarea unei
surse de constituire a fondului de
reparaţii pentru terenuri preluate de stat
în mod abuziv şi care nu pot fi restituite
în natură. Procedura de acordare a
reparaţiilor va fi stabilită de o lege
specială.

1. Nu se justifică în această
lege.
2. Pentru a creea rezerva
necesară despăgubirilor.

Preşedinte

Secretar

Gheorghe Cristea

Victor Neagu

Întocmit: Expert Parlamentar
Anton Păştinaru
Aneta Simionescu
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1.

2.

3.

Anexa 1
Societati comerciale pe actiuni detinatoare de
terenuri agricole si terenuri de sub luciu de apa
Nr.crt

Denumirea societatii comerciale
JUDETUL ALBA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Transilvania Aiud
Agra Alba
Blassius Blaj
Apollon Galda de Jos
Muresul Lunca Mures
Perla Tirnavei Jidvei
Agroind Petresti
Vitis Sebes
Viticola Aiud
Horticola Orejdea
Siunprod Galda
JUDETUL ARAD
Agroprodex Iratos
Arno Aradu Nou
Arcer Cermei
Criscom Chisineu Cris
Agroind Fântânele
Agroind Horia
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0.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

1.

2.

3.

Agroind Ineu
Izvorin
Agroind Nădlac
Agroind Pecica
Agroind Scânteia Simand
Semrom Semlac
Agroind Sagu
Agroind Utvinis
Zoolact Semlac
Vitivinicola Baratca
Supersem Aradul Nou
Comfruct Lipova
Horticola Horia
Horticola Ineu
Horticola Nadlac
Legumicola Pecica
Alfar Arad
Pastorala Arad
Piscicola Arad
JUDETUL ARGES
Fructis Câmpulung
Agrostar Costesti
Agrotim Curtea de Arges
Agromixt Leordeni
Agroiz Izvoru
Agropit Pitesti
Aiasc Vulpesti
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0.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

1.

2.

3.

Ceres Pitesti
Horticom Rociu
Pitser Pitesti
Valahia Topoloveni
Baiculesti
JUDETUL BACAU
Agribac Fortuna Bacău
Aicbac Bacau
Agronova Racaciuni
Agroind Traian
Multiprod Sascut
Agroind Vultureni
Pomicola Lichitiseni
Areal Bacau
Agrofruct Bacau
Agroprod Parincea
Intensiv Itesti
Ceravis Brad
Godovana Filipeni
Selbac Bacau
Agrozootehnica Sanduleni
Hortiprod Bacau
Hortiprod Orbeni
Seron Onesti
Siunprod Bacau
Prodobac Bacau
Esox Bacau
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0.

1.

2.

3.

JUDETUL BIHOR
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Agora Oradea
Agroind Cauaceu
Agroind Cighid
Agroind Crisana Tinca
Agroindustriala Inand
Agroprod Vanatori
Bizofruct Biharia
Dealul Nou Sacuieni
Goldfruct Urvind
Horticola Balc
Lugafruct Urvind
Malus Alesd
Marga Marghita
Ovipersprodcom Oradea
Pomur Urvind
Scaz Avram Iancu
Scaz Salonta
Valprodcom Valea lui Mihai
Veganiprodcom Sacadat
Horticola Salard
Orser Oradea
Avantul Oradea
Bratosem Oradea
Ind Holod
Proacva Cefa
JUDETUL BISTRITA
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0.
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

1.

2.

3.

Agroind Bistrita
Agroind Dumitra
Agroind Lechinta
Zoohort Teaca
Agroind Jelna
Pombis Bistrita
Bistrita
Fruleg Bistrita
JUDETUL BOTOSANI
Agrozindal Albesti
Cozinda Botosani
Indagro Botosani
Emagrocom Cătămărăsti
Agrojind Dingeni
Sendora Dorohoi
Proagro Dorohoi
Agrosav Săveni
Agromih Ripiceni
Legume fructe Botasani
Siunprod Leorda
Siunprod Bucecea
Avicola Botosani
Flora Botosani
Sitna Botosani
JUDETUL BRASOV
Agroind Bârsa Codlea
Agromixt Făgăras
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0.
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

1.

2.

3.

Agroind Homorod
Agroind Prejmer
Agroind Rupea
Agroind Râsnov
Agroind Fortuna Brasov
Horticola Fagaras
Sere Codlea
Sere Brasov
Avicola Codlea
Pajisti Brasov
Rompesco Brasov
JUDETUL BRAILA
Orez Baldovinesti
AgrozootehVădeni
Comagrim Dudesti
Horticola Dunărea
Perla Bărăganului
Agroind Făurei
Dropia Însurătei
Agromax Măxineni
Cezomiv Mircea Vodă
Agroind Dedulesti
Agroind Râmnicelu
Agromixt Romanu
Agrosil Silistea
Oremixt Latinu
Stanriz Stăncuta
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0.
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

1.

2.

3.

Agrozooteh Tichilesti
Orez Gropeni
Prodazur Urleasca
Ceres Brăila
Sembra Braila
Braigal
Agroleg Silistraru
Horticola Viziru
Horticola 1 Mai
Legume fructe Braila
Legume fructe Baldovinesti
Zagna Vadeni
Vermatta
JUDETUL BUZAU
Romagribuz Rm. Sărat
Rovinsah Săhăteni
Romagribuz Verguleasa
Romagribuz Cilibia
Romagribuz Stâlpu
Romagribuz Vl. Râmnic
Agroindustriala Frasinu
Sere solarii Buzau
Sere Scurtesti
Versem Buzau
Legumprod Buzau
Siunprod Buzau
Sempaj Buzau
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0.
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
91
192
193
194
195
196

1.

2.

3.

Sucors Rm.Sarat
Rmnutricomb Rm.Sarat
Amblac Buzau
JUDETUL CARAS
Agrober Berzovia
Agrograd Grădinari
Agroracer Răcăsdia
Combagroind Caras
Agroproduct Resita
JUDETUL CALARASI
Agricom Borcea
Agromixt Buciumeni
Agromixt Călărasi
Agro Chirnogi
Ceres Ciocănesti
Agricola Ciulnita
Agroind Tur Dragalina
Agrozooteh D. Subtire
Agroind Fundeni
Agrozooteh Gradistea
Agroind Ivănesti
Prodasem Jegălia
Agroind Lehliu
Agrozooteh Mircea Vodă
Agroind Unirea
Olriz Oltenita
Agrozooteh Pietroiu
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0.
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

1.

2.

3.

Agromixt Roseti
Agroind Sărulesti
Agroind Călărasi
Agroservcom Călărasi
Horticola Cuza Voda
Horticola Lehliu
Legurom Jegalia
Legomsem Manastirea
Legumicola Oltenita
Daphnes Oltenita
Lefruct Calarasi
Integrata Comsiun Calarasi
Minerva Fundeni
Piscicola Calarasi
Piscicola Oltenita
JUDETUL CLUJ
Agroindustriala Cluj
Agricola Gherla
Agrap Apahida
Agroind Poiana Turda
Zoofruct Baciu
Agrocom Cluj
Campiaser Cmpa Turzii
Legume fructe Cluj
Naposem Cluj
Romcon Dej
Piscicola Cluj
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0.
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

1.

2.

3.

JUDETUL CONSTANTA
Adcervil Adamclisi
Agilog Agigea
Cellam Amzacea
Bancot Băneasa
Agrias Castelu
Vifrucer Cernavoda
Cilacer Ciocârlia
Celacob Cobadin
Cerlin Cogealac
Agroholding Constanta
Crucidava Crucea
Docefram Dorobantu
Carsor Hârsova
Soliana Independenta
Fruvileg Mangalia
Ceres Mangalia
Fruvimed Medgidia
Ceres M.Kogalniceanu
Vie/vin Murfatlar
Agroindtur Constanta
Nazarcea Ovidiu
Nevoceca Negru Vodă
Balcan N.Bălcescu
Ostrovit Ostrov
Pesco Pestera
Agropit Pietreni
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0.
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

1.

2.

3.

Colina Saraiu
Stelacer Stejaru
Semlact Săcele
Stupina
Agrovicert Târgusor
Toplacer Topraisar
Cezotor Tortomanu
Vultagra Vulturu
Pomicola Crucea
Olimpus Mangalia
Fruvisat Medgidia
Horticola M. Kogalniceanu
Horticola Poiana
Ovis Palas Constanta
Prosper Constanta
Munca Ovidiu
Prodsem Constanta
Pestom Constanta
JUDETUL COVASNA
Zoocomp Sf.Gheorghe
Agromixt Catalina
Sollact Ozun
Agrocomplex Anghelus
Horticom Sf. Gheorghe
Gradinaru Tg. Secuiesc
Pajisticov Sf.Gheorghe
JUDETUL DAMBOVITA
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0.
274
275
276
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278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

1.

2.

3.

Sagricom Targoviste
Agroind Gaiesti
Terra Titu
Agrincor Cornatelu
Creias Crevedia
Pifco Pucioasa
Solex Baleni
Agricola Prodas Targoviste
Agroindustriala Targoviste
Seratom Targoviste
Omnia Pucioasa
Legfructe Targoviste
Pajisti Dambovita
Selectnutricomb Crevedia
Piscicultorul Targoviste
JUDETUL DOLJ
Agricola Băilesti
Agroind Brabova
Hortiprod Breasta
Agroind Craiova
Agroind Service Craiova
Agroind Dăbuleni
Agroind Dunăreni
Agroind Giubega
Agroprod Goesti
Agricola Leu
Agrofruct Motătei
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0.
300
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302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

1.

2.

3.

Agroind Macesu de Jos
Agrozooteh Plopsor
Agrocelactus Rast
Agrozooteh Robănesti
Agroind Piscul Sadovei
Cervina Segarcea
Horticola Craiova
Holding Craiova
Horticola Dabuleni
Legumicola Urzicuta
Expom Varvor
Horticola Boureni
Industrialconserv Calafat
Vitafruct Craiova
Legfruct Bailesti
Avicola Craiova
Sericarom Dolj
Lotus Craiova
Navodarul Calafat
JUDETUL GALATI
Horincea Beresti
Agroind Dealul Bujorului
Brates Prut Frumusita
Agrogal Galati
Agrovin Ivesti
Nicorvin Tecuci
Malina Smârdan Galati
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326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

1.

2.

3.

Prollcef Sendreni
Agrotec Tecuci
Agrimat Matca
Rares Foltesti
Dunărea Zatun
Seromgal Galati
Hortigal Galati
Galsem Galati
Contec Tecuci
Pescogal Galati
JUDETUL GIURGIU
Agrozooteh A. Copăceni
Agroind Clejani
Agricola Giurgiu
Agroind Gogosari
Agroind Mahâru
Agrozootehnica Mihăilesti
Agromixt Toporu
Agrozootehnica Vedea
Agrois Giurgiu
Agro Prundu
Legumicola Vedea
Agrolimex Bolintin
Sericsrom Giurgiu
Pajisti Vlasia
Fructonil Giurgiu
Piscicola Giurgiu
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1.

2.

3.

JUDETUL GORJ
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375

Agro Tg. Jiu
Agroind Bălesti
Zoopomicola Bumbesti Pitic
Combia Tg.Cărbunesti
Ceres Tg. Jiu
Agro Turceni
Pastorala Tg.Jiu
JUDETUL HARGHITA
Agroprodcom M. Ciuc
Agroprodcom Lazarea
Agroprodcom Od. Secuiesc
Agropisc Sanpaul
Agrocris Cr. Secuiesc
Agrofruct Cobatesti
Agroind Harghita
JUDETUL HUNEDOARA
Agrocom Hateg
Agricola Bretea
Agromicia Vetel
Agrosim Simeria
Solaris Santandrei
Ceresagra Deva
Agroserv IX
Servagra Deva
Viticola Soimus
Sansere Santandrei
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376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

1.

2.

3.

Suinprod Orastie
Avicola Mintia
JUDETUL IALOMITA
Agromixta Andrăsesti
Agromixta Ograda
Orizicola Giurgeni
Agroind Bordusani
Agrozootehnica Stelnica
Agroindustriala Balaciu
Ceres Slobozia
Agrozootehnica Vladeni
Agroindustriala Urziceni
Vitipomicola Fetesti
Agrozootehnica Facaieni
Ceres Boranesti
Agroindustriala Movila
Consulting Slobozia
Frumusica Axintele
Legurom Urziceni
Horticons Fetesti
Ialpesco Slobozia
JUDETUL IASI
Agroind Bucium
Vinifruct Copou
Podgoria Copou
Cotnari
Agromixt Iasi
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0.
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425

1.

2.

3.

Agricola Miroslava
Iasi Nord
Agrocom Strunga
Agricola Tg.Frumos
Agrofruct Vladeni
Selefer Iasi
Agroind Holboca
Tehnostar Iasi
Acvares Iasi
Pescaris Iasi
JUDETUL ILFOV
Agroindaf Afumati
Agroglina
Saic Bragadiru
Cilezo Ciorogârla
SCAI Mogosoaia
SCAI Pantelimon
Agropol Popesti Leordeni
Leoser
Milser
Romsiuntest Peris
Avicola Volintari
Sericarom Bucuresti
Unisem Bucuresti
Pescarul Bucuresti
Conserv Buftea
JUDETUL MARAMURES
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0.
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451

1.

2.

3.

Agroind Baia Mare
Scipomar Baia Mare
Frulegmar Baia Mare
JUDETUL MEHEDINTI
Agroind Dobra
Agrofruct Prunisor
Agroind Corcova
Agroind Tr.Severin(Starmina)
Zorile Burila Mare
Agroind Dealul Viilor
Cererom Garla Mare
Agromixt Tamna
Robachus Rogova
Hortimex Tr. Severin
Horticola Simian
Luxin Tr Severin
Piscicola Drobeta
JUDETUL MURES
Agroind Acatari
Agroind Albesti
Agroind Batos
Agroind Cristesti
Agroind Iernut
Agroind Reghin
Agrozooviticola Seuca
Agroind Sighisoara
Agroind Sâncrai
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0.
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476

1.

2.

3.

Agromixt Zagar
Zamur Zau de Câmpie
Animale Blana Tg. Mures
Agrocons Tg.Mures
Legume fructe Tg.Mures
Tessiun Gornesti
Piscicola Zau de Campie
JUDETUL NEAMT
Girostar Girov
Fastrom Roman
Agribas Bulusesti
Agrocomplex Cuci
Agroind Dumbrava
Agroind P. Neamt
Sere izvoare Piatra Nemat
Piscicola Neamt
JUDETUL OLT
Agroind Curtisoara
Agroind Piatra Olt
Agroind Slatina
Agroprod Corbu
Agroprod Slatina
Boianu Draganesti
Brias Brebeni
Corias Corabia
Lacoltias Deveselu
Poiana Radomiresti
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477
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488
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494
495
496
497
498
499
500
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502

1.

2.

3.

Redias Redea
Rovfruct Iancu Jianu
Vitipom Samburesti
Studias Studina
Horticola Studina
Horticola Stoienesti
Alcor Corabia
Potas Potelu
Fructus Romanati
Leg Slatina
Suinprod Caracal
Avicola Ianca
Avicola Slatina
JUDETUL PRAHOVA
Semina Albesti
Agros Boldesti - Scăieni
Pomicola Băicoi
Videlmar Urlati
Agrozooteh Drăgănesti
Agroind Ceres Ploiesti
Agrozooteh Puchenii Mari
Tohani
Rovit V. Călugărească
Pomicola Mehedinta
Prodpom Măgurele
Agrozooteh Ciorani
Dionysos Ceptura
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0.
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505
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508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526

1.

2.

3.

Prodleg Ciorani
Serplo Ploiesti
Serpa Barcanesti
Conserve Valeni de Munte
Avicola Pliesti
Pajisem Ploiesti
Rompesco Fulga
JUDETUL SATU MARE
Agroind Carei
Agrozootehnica Ardud
Agrozoocom Decebal
Agrozooteh Odoreu
Agroindzoohort Satu Mare
Agroind Tăsnad
Agrozooteh Aurel Vlaicu
Agrocom Satu Mare
Merinos de Transilvania Carei
Horticola Culciu
Terra Leg Carei
Samlef Satu Mare
Sampajisti Satu Mare
Rompesco Satu Mare
JUDETUL SALAJ
Mesesul Zalau
Agromixt Zalau
JUDETUL SIBIU
Agricola Dumbraveni
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527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551

1.

2.

3.

Dacia Apold Apoldul de S.
Agrovimed Medias
Viticola Axente Sever
Agrocom Sibiu
Aurora Agnita
Agromixta Dealu Ocnei
Hortisem Sibiu
Horticola Sibiu
Agrozoo Nocrich
Agrimex Sura Mica
Legumicola Medias
Hartibaciu Ruja
Agrobazn Bazna
Hapomex Slimnic
Duser Dumbraveni
Piscicola Sibiu
JUDETUL SUCEAVA
Prodincom Suceava
Pomifal Fălticeni
Zooagroind Falticeni
Bogdania Rădăuti
Arbustul Todiresti
Legfruct Suceava
Siuncarn Suceava
Fibracis Suceava
Piscicola Falticeni
JUDETUL TELEORMAN
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0.
552
553
554
555
556
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558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
271
272
273
574
575
576
577

1.

2.

3.

Agrozooteh Azal Alex.
Agrozooteh Blejesti
Agrozooteh Beuca
Agrozooteh Mavrodin
Horticola Pietrosani
Agrozootehnica Piatra
Agrozooteh Rosiorii de V.
Agrozootehnica Schela
Agromixt Traian
Orizicola Vânători
Agroindustriala Tr. Magurele
Viticola Zimnicea
Agrozootehnica Zimnicele
Provaleg Zimnicea
Legumicola Zimnicea
Agroindustriala Orizont
Conserv Turis Turnu Magurele
Fruleg Alexandria
Sericarom
Ficalex Alexandria
Busco Branceni
Danubius Zimnicea
JUDETUL TIMIS
Orban Banloc
Banater Centrum Balint
Betim Becicherec Mic
Timbusil Buzias
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600
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604

1.

2.

3.

Cartim Carani
Agroimex Carpinis
Cetim Cenei
Spicu Ciacova
Timclo Clopodia
Detim Deta
Agroind Dudestii Vechi
Fatim Făget
Oveg Fibis
Folea Liebling
Sogat Gătaia
Agrogiarm Gearmata
Grabatim Grabati
Agroind Honorici
Iontim Ionel
Iositim Iosifalau
Timijam Jamul Mare
Jimtim Jimbolia
A.I. Km.6 Timisoara
Select Liebling
Simm -poll Liebling
Livetim Livezile
Agricola Lovrin
A.T.A. Lugoj
Timas Masloc
Nizoliv Nichisoara
Padureni Sag
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606
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608
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613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631

1.

2.

3.

Petim Peciul Nou
Periatim Periam
Fructim Periam
Goltim Periam
Ionatim Periam
Pomitim Periam
l Dec. Periam
Recatim Recas
Ovitim Saravale
Sântim Sânandrei
Sinagra Sânnicolaul Mare
Agrovest Sag
Satim Sag
Terevin Teremia Mare
Agrotim Timisoara
Tomtim Tomnatec
Tormactim Tormac
Variatim Varias
Voitim Voiteni
Agroindustriala Bara
Agroindustriala Fadimac
Sere Timisoara
Agraindsere Santnicolau Mare
Comtim Timisoara
Semtim Timisoara
Fructus Timisoara
Pescotim Timisoara
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632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656

1.

2.

3.

JUDETUL TULCEA
Dinogetia Vacareni
Agrozootehnica Casimcea
Agroind Dealul Tulcea
Agroind Piatra Ostrov
Agroind Zorile Lunca
Orizicola Smardan
Agrozootehnica Tulcea
Agroind Avantul Baia
Agroindustriala Macin
Agroind Fagarasul Nou
Agrozooteh Spicul Rahmanu
Agrozooteh Dealu Beidaud
Agroind Nufarul
Agroind M. Kogalniceanu
Agroind Traianu
Agroind Consul Nalbant
Viticola Sarica Niculitel
Viticola Aegyssus Tulcea
Horticola Zebil
A.I. Cora Nalbant
Legumefructe Tulcea
Triumph Tulcea
Dalco Tulcea
JUDETUL VASLUI
Agrocomplex Bârlad
Pomicola Bârlad
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0.
657
658
659
660
661
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663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
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676
677
678
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1.

2.

3.

Agrisem Fălciu
Podgoria Husi
Vidisamp Husi
Agroprodvitis Ivanesti
Agroind Laza
Agromixt Oltenesti
Agrozooteh Todiresti
Mixtagrozooteh Vaslui
Prodincom Vaslui
Agroovinex Vetrisoaia
Horticola Vetrisoaia
Prodagro Zorleni
Sere solarii Barlad
Vitacons Husi
Cyprinus Vaslui
JUDETUL VALCEA
Agroindcom RmVâlcea
Agroind Horezu
Viticola Drăgăsani
Horticola Balcesti
Horticola Babeni
Zootehnica Vladesti
Fravil Rm.Valcea
Vilsem Rm.Valcea
JUDETUL VRANCEA
Agromixt Focsani
Rovinco Cotesti
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0.
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692

1.

2.

3.

Romvitis Odobesti
Agroind Mărăsesti
Veritas Panciu
Agroind Maicanesti
Vinicola Focsani
SALF Focsani
Legfr Adjud
Legfr Panciu
Suintest Focsani
Pajisti Panciu
Piscicola Milcov

fac parte din prevederile art.nr.2 la prezenta hotarare si
Nota: societatile
comerciale pe actiuni ce au rezultat prin reorganizarea
societatilor
comerciale prezentate mai sus, sau reorganizarea
regiilor autonome
altele decat cele de sub autoritatea Ministerului
Agriculturii
si Alimentatiei si care au in exploatare terenuri agricole
sau terenuri de sub luciul de apa.
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0.

1.

2.

3.
ANEXA 2

INSTITUTE ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE AGRICOLĂ,
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT AGRICOL ŞI SILVIC
CARE DEŢIN ÎN ADMINISTRARE TERENURI AGRICOLE
ŞI TERENURI AFLATE PERMANENT SUB LUCIUL DE APĂ

Nr.
Crt.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Denumirea staţiunii sau a institutelor de cercetare şi producţie şi unităţilor de învăţământ
2.
Staţiune de cercetare şi producţie viti-vinicolă - Blaj-Alba
Staţiune pentru industria sfeclei - Arad
Staţiunea de cercetare şi productie pentru creşterea bovinelor – Arad
Staţiune de cercetare şi producţie viti-vinicolă – Miniş-Arad
Staţiunea de cercetare agricolă Cereale – Albota
Staţiunea pentru cultură pajişti – Argeş.
Institutul de cercetare şi producţie pomicolă – Mărăcineni – Argeş
Staţiune de cercetare şi producţie viti-vinicolă – Ştefăneşti
Staţiune de cercetare şi producţie pentru creşterea ovinelor – Bacău
Staţiune de cercetare legume – Bacău
Staţiune de cercetare AGRO-ZOO – Oradea
Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă – Bihor - Oradea
Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă - Bistriţa
Staţiune de cercetare şi producţie pentru creşterea ovinelor Popauţi – Botoşani
Institutul de cercetări şi producţia cartofului – Braşov
Institutul de cercetări şi producţie pentru cultura pajiştilor – Braşov
Staţiune de cercetare sfeclă – Braşov
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0.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

1.

2.

3.

Staţiune de cercetare bubaline SERCAIA – Braşov
Staţiune de cercetări montane – Halciu – Braşov
Staţiune de ameliorare sărături – Brăila
Staţiune de cercetare pomicolă – Cândeşti – Buzău
Staţiune de cercetare şi producţie vitivinicolă – Pietroasele – Buzău
Staţiune de cercetare şi producţie pentru creşterea ovinelor – Ruşeţu – Buzău
Staţiune de cercetare şi producţie pentru creşterea bovinelor – Dulbanu – Buzău
Staţiune de cercetare şi producţie legumicolă – Buzău
Staţiune de cercetare pomicolă – Caransebeş – Timiş
Staţiune de cercetare şi producţie pentru creşterea ovinelor - Caransebeş – Timiş
Institutul de cercetare pentru cultura cerealelor şi plantelor tehnice – Fundulea – Călăraşi
Staţiune de cercetare plante medicinale – Fundulea
Staţiune de cercetare pentru culturi irigate Mărculeşti – Călăraşi
Institutul de cercetare şi producţie pentru cultura şi industrializarea sfeclei de zahăr şi substanţelor dulci
Fundulea – Călăraşi
Staţiune de cercetare pomicolă – Cluj
Staţiune de cercetare şi producţie pentru cultura pajiştilor Jucu – Cluj
Staţiune de cercetare agricolă Turda – Cluj
Staţiune de cercetare culturi irigate VALU TRAIAN – Constanţa
Staţiune de cercetare şi producţie vitivinocolă MURFATLAR – Constanţa
Staţiune de cercetare pomicolă – Constanţa
Institutul pentru creşterea ovinelor – Constanţa
Staţiunea de cercetare şi producţie a cartofului Târgu Secuiesc – Covasna
Staţiune de cercetare şi producţie pomicolă VOINEŞTI – Dâmboviţa
Staţiunea de cercetare şi producţie pentru creşterea ovinelor BILCIUREŞTI – Dâmboviţa
Staţiune de cercetare piscicultură NUCET – Dâmboviţa
Staţiune de cercetare şi producţie pomicolă Craiova – Dolj
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0.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

1.

2.

3.

Staţiunea de cercetare şi producţie legumicolă ISALNIŢA – Dolj
Staţiune de cercetări agricole SIMNIC – Dolj
Staţiunea centrală de cercetări pentru cultura plantelor pe nisipuri DĂBULENI – Dolj
Staţiune de cercetare şi producţie a cartofului MARSANI – Dolj
Staţiune de cercetare şi producţie vitivinicolă BUJORU – Galaţi
Staţiune de cercetare şi producţie vitivinicolă GREACA – Giurgiu
Institutul de cercetare şi inginerie tehnologică pentru irigaţii şi drenaje BĂNEASA – Giurgiu
Staţiune de cercetare şi producţie cultură sfeclă de zahăr – Giurgiu
Institutul de cercetare şi producţie pentru apicultură – Bucureşti
Staţiune de cercetare şi producţie pomicolă Târgu Jiu - Gorj
Staţiune de cercetare şi producţie a catofului Târgu Jiu
Staţiune de cercetare şi producţie a catofului Miercurea Ciuc - Harghita
Staţiune de cercetare şi producţie pomicolă Geoagiu – Hunedoara
Staţiune de cercetare şi producţie pomicolă Iaşi
Staţiune de cercetare şi producţie vitivinicolă – Iaşi
Staţiune de cercetare şi producţie pentru creşterea bovinelor Dancu – Iaşi
Staţiune de cercetări agricole Podu Iloaiei – Iaşi
Staţiune de cercetare şi producţie pentru creşterea bovinelor Sighetu Marmaţiei – Maramureş
Staţiune de cercetare şi producţie pomicolă Mehedinţi
Staţiune de cercetare şi producţie pentru creşterea bovinelor – Târgu Mureş
Staţiune de cercetare şi producţie pentru creşterea ovinelor Reghin – Mureş
Staţiune de cercetare şi producţie legumicolă Iernut – Mureş
Staţiune de cercetare şi producţie pomicolă Târgu Mureş
Staţiune de cercetare şi producţie pentru creşterea bovinelor Mureş
Staţiune de cercetare şi producţie pentru creşterea bovinelor Mărgineni – Neamţ
Staţiune de cercetare şi producţie pentru cultura şi industrializarea sfeclei de zahăr şi substanţelor dulci Roman –
Neamţ
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
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83.
84.
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92.
93.
94.
95
96.

1.

2.

3.

Staţiune de cercetare agricolă Secuieni – Neamţ
Staţiune de cercetare agricolă Caracal – Olt
Staţiune de cercetare şi producţie pomicolă Strejeşti – Olt
Institutul de cercetare vitivinicolă Valea Călugărească
Staţiune de cercetare agricolă Livada – Satu Mare
Staţiune de cercetare şi producţie pomicolă Viile – Satu Mare
Staţiune de cercetare şi producţie pomicolă Zalău – Sălaj
Institutul de montanologie – CRISTIAN – Sibiu
Banca de resurse genetice – Suceava
Staţiune de cercetare şi producţie pomicolă Fălticeni – Suceava
Staţiune de cercetări agricole – Suceava
Staţiune de cercetări agricole Teleorman Drăgăneşti Vlaşca
Staţiune de cercetare pajişti – Timişoara
Staţiune de cercetare agricolă Lovrin – Timiş
Staţiune de cercetare şi producţie a cartofului – Tulcea
Institutul de cercetări şi proiectări piscicole Delta Dunării – Tulcea
Staţiune de cercetare şi producţie pentru cultura pajiştilor – Vaslui
Staţiunea centrală de cercetări pentru combaterea eroziunii solului Perieni – Vaslui
Staţiune de cercetări şi producţie vitivinicolă Drăgăşani – Vâlcea
Staţiune de cercetare şi producţie pomicolă Vâlcea
Staţiune de cercetare şi producţie pomicolă Focşani – Vrancea
Staţiune de cercetare şi producţie vitivinicolă Odobeşti – Vrancea
Staţiune de cercetare şi producţie pomicolă Băneasa – Bucureşti
Institutul de cercetări pentru pedologie şi agrochimie – Bucureşti
Institutul de cercetări plante – Bucureşti
Institutul de cercetări pentru legumicultură şi floricultură VIDRA – Ilfov
Institutul biologie şi nutriţie animală Baloteşti
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127.

1.

2.

3.

Institutul de cercetare şi producţie pentru creşterea bovinelor Baloteşti Ilfov
Grup scolar agricol
Grup scolar agricol
Grup scolar agricol
Grup scolar agricol
Grup scolar agricol
Grup scolar agricol
Grup scolar agricol
Grup scolar agricol
Grup scolar agricol
Grup scolar agricol
Grup scolar agricol
Grup scolar agricol
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Aiud
Blaj
Ciumbrud
Arad
Lipova
Santana
Minis
Chisineu Cris
Sicula
Curtea de Arges
Maracineni
Costesti
Hemeiusi
Sascut
Salonta
Valea lui Mihai
Marghita
Cadea
Bistrita
Beclean
Botosani
Sendriceni
Fagaras
Prejmer
Braila
Ianca
Buzau
Beceni
Ramnicu Sarat
Smeeni
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Oravita
Calarasi
Fundulea
Dragalina
Cluj Napoca
Cluj Napoca
Turda
Cluj Napoca
Constanta
Palas
Poarta Alba
Castelu
Hirsova
Targu Secuiesc
Sfantul Gheorghe
Gaesti
Titu
Voinesti
Nucet
Tartasesti
Craiova
Calafat
Segarcea
Malu Mare
Carcea
Dabuleni
Bailesti
Filiasi
Craiova
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Galati
Tecuci
Galati
Cudalbi
Calugareni
Birsesti Tg.Jiu
Od.Secuiesc
Geoagiu
Tandarei
Armasesti
Urziceni
Fetesti
Fierbinti
Iasi
Podu Iloaiei
Holboca
Miroslava
Iasi
Somcuta Mare
Seini
Halanga
Simian
Tg.Mures
Sighisoara
Iernut
Reghin
Dumbravioara
Roman
Tg.Neamt
Horia Roman
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Slatina
Caracal
Bals
Scornicesti
Corabia
Mizil
Valea Calugareasca
Barcanesti
Carei
Negrest Oas
Livada
S.Silvaniei
Ileanda
Nusufalau
Sibiu
Dumbraveni
Tirnava
Falticeni
Radauti
D.Candrenilor
Alexandria
Tr.Magurele
Rosiori de Vede
Draganesti de
Vlasca
Lugoj
Ciacova
Timisoara
Biled
Sanicolu Mare
Jimbolia
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Lugoj
Timisoara
Tulcea
Toplog
Husi
Puiesti
Negresti
Murgeni
Zorleni
Draganesti
Balcesti
Focsani
Odobesti
Adjud
Floresti
Branesti
Dragomiresti V
Ciorogarla
Baneasa B
Bucuresti
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