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  Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                                                                             Data, 05.03.2003 
                                                                             Nr.24/91 

 
 

 R A P O R T  
asupra propunerii legislative pentru completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 

privind exploataţiile agricole 
 
 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată în fond, spre dezbatere şi 
avizare în procedură de urgenţă, cu propunerea legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.108/2001 privind exploataţiile agricole, transmis cu adresa nr.95 din 25 februarie 2003. 
 La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.108/2001 privind exploataţiile agricole, în sensul de a se prevedea că exploataţiile agricole se pot constitui şi din �terenurile 
aflate în administrarea instituţiilor publice�.         

Propunerea legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile 
agricole face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.72 din Constituţie. 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor domnul Gheorghe Predilă � director general  în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi  32  de deputaţi, membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate, înregistrându-se  o  abţinere din voturile celor prezenţi, în şedinţa din 

04.03.2003.   
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu o modificare a proiectului de lege. 
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În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament:  

Nr. 
Crt. 

 
Text iniţial 

 

Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
propunerii amendamentelor 

0 1 2 3 
1.  L E G E  

pentru completarea art.6 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 

privind exploataţiile agricole 

Nemodificat.  

2.  Articol unic � După litera i) a 
articolului 6 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.108/2001 privind 
exploataţiile agricole, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.352 din 30 iunie 2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se introduce litera j), cu următorul 
cuprins: 

 
�j) terenurile aflate în 

administrarea instituţiilor publice�. 
 

Articolul unic se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
   Articol  unic -  După litera i) a articolului 
6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.108/2001 privind exploataţiile agricole, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.352 din 30 iunie 2001, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 
nr.166/2002, se introduce litera j), cu 
următorul cuprins: 

�j) terenurile aflate în administrarea 
instituţiilor publice�. 
 
Deputat: Vasile Mihalachi � PSD 
Deputat: Victor Neagu - PSD 

 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

  

 
 
 
 
 
 
 

II . Amendamente respinse 
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 În cursul dezbaterii, Comisiile  a respins următorul amendament:  

Nr. 
crt. 

 
Text iniţial 

 
Amendament propus şi autorul acestuia 

 
Motivare  

 
0 1 2 3 
1 �j) terenurile aflate în 

administrarea instituţiilor publice�. 
 

Lit.j) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
  �j) terenurile aflate în administrarea 
instituţiilor publice şi instituţiilor de cult�. 
 
Deputat Mircea Toader � PD 
Deputat Zoltan Kovacs - UDMR 

1. Pentru susţinerea 
instituţiilor de cult, care au în 
administrare terenuri agricole. 
 
2. Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.108/2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, nu elimină 
instituţiile de cult. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
 

  Ioan BÂLDEA             Victor NEAGU 
 
 
 
 
 
 
Întocmit:    Consilier 
       Anton Păştinaru 
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