
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
   CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru agricultură, silvicultură,  
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                                                        Bucureşti, 27.04.2006 
                                                        Nr.24/253 

 
RAPORT 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a  Guvernului nr.4/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 

proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului  
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond în procedură de 
urgenţă cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a  Guvernului nr.4/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, transmis cu adresa nr.PL.X 
248 din 10 aprilie 2006 şi înregistrat sub nr.24/211/10.04.2006.  

Ordonanţa are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţii legislative determinate de intrarea în 
vigoare, în luna martie 2006, a prevederilor Titlului XI – Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, dată de la care Agenţia Domeniilor Statului trebuie să 
înceapă plata rentei viagere agricole celor care beneficiază de aceasta.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi avizul favorabil al 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a  Guvernului nr.4/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
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publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului face parte din categoria legilor 
ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Dănuţ Apetrei - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat  cu 24 voturi pentru şi un vot împotrivă,  în şedinţa din 20 aprilie 2006. 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a  Guvernului nr.4/2006 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului a fost adoptat de Senat în 
şedinţa din 3 aprilie 2006. 

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări şi completări  a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă  a  Guvernului nr.4/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. 

 
I. Amendamente admise 

 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  
 

Nr. 
crt. 

 
Text ordonanţă 

 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0     1 2 3 4

1.   Titlul legii
LEGE 

Nemodificat 
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privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2006 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în 
administrare terenuri 
proprietate publică şi 
privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.    ARTICOL UNIC.- Se
aprobă Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.4 din 9 
februarie 2006 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în 
administrare terenuri 
proprietate publică şi privată 
a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului, 
publicată în Monitorul Oficial 

 Nemodificat
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al României, Partea I, nr.137 
din 14 februarie 2006, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 

3.     Titlul ordonanţei 
 

ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ 

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

Nemodificat Nemodificat

4. Art.I. – Legea nr.268/2001 
privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin 
în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă 
şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului, publicată 
în Monitorul Oficial al 

Nemodificat Nemodificat  

 4 



0 1 2 3 4 
 

României, Partea I, nr.299 din 
7 iunie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 

5. 1. Alineatul (1) al articolului 
4 se completează cu două noi 
litere, lit.g) şi h), cu 
următorul cuprins: 
„g) aplicarea prevederilor 
legale referitoare la renta 
viageră agricolă din titlul XI al 
Legii nr.247/2005 privind 
reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum 
şi unele măsuri adiacente, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
h) comasarea terenurilor cu 
destinaţie agricolă, în numele 
statului, în vederea
concesionării sau arendării 
acestora, pentru realizarea de 
exploataţii agricole optime de 
tip ferme familiale.
Concesionarea şi arendarea 
către ferme familiale se va 
face prin metodele prevăzute 

 

 

„h) comasarea terenurilor cu 
destinaţie agricolă, în numele 
statului, din domeniul public 
sau privat al statului, în 
vederea concesionării sau 
arendării acestora, pentru 
realizarea de exploataţii 
agricole optime de tip ferme 
familiale. Concesionarea şi 
arendarea către ferme

1. La articolul I punctul 
1, litera h) a alineatului (1) 
al articolului 4 va avea 
următorul cuprins: 
Nemodificată 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„h) comasarea terenurilor cu 
destinaţie agricolă, în numele 
statului, din domeniul public 
sau privat al statului, în vederea 
concesionării sau arendării 
acestora, pentru realizarea de 
exploataţii agricole de tip ferme 
familiale. Concesionarea şi 
arendarea către ferme familiale 
se vor face prin metodele 

1. La articolul I punctul 1, 
litera h) a alineatului (1) al 
articolului 4 va avea 
următorul cuprins: 
Nemodificată 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru că ferma 
optimă de tip 
familial nu este 
definită 
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de lege şi aprobate de 
Consiliul de administraţie al 
Agenţiei Domeniilor Statului.” 

familiale se vor face prin 
metodele prevăzute de lege şi 
aprobate de consiliul de 
administraţie al Agenţiei 
Domeniilor statului.” 
 

prevăzute de lege şi aprobate de 
consiliul de administraţie al 
Agenţiei Domeniilor Statului.” 
 
 
Dep. Ioan Munteanu – PSD 
Dep. Dragoş Dumitriu - PRM 

6. 2. Alineatul (2) al articolului 
4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Atribuţiile şi structura 
organizatorică ale Agenţiei 
Domeniilor Statului se 
stabilesc prin ordin al 
ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale.” 

Nemodificat Nemodificat  

7. 3. Alineatul (1) al articolului 
5 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.5. - (1) Agenţia 
Domeniilor Statului este
condusă de un consiliu de 
administraţie format din 9 
membri, de un preşedinte şi de 
un vicepreşedinte, numiţi pe 
criterii de competenţă 
profesională, prin ordin al 
ministrului agriculturii, 

 
„Art.5. – (1) Agenţia 
Domeniilor Statului este 
condusă de un consiliu de 
administraţie format din 9 
membri, din care un 
preşedinte.” 

2. La articolul I punctul 3, 
alineatul (1) al articolului 5 
va avea următorul cuprins: 

2. Nemodificat  
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pădurilor şi dezvoltării rurale.” 
8. 4. După alineatul (1) al 

articolului 5 se introduc 
două noi alineate, alineatele 
(11) şi (12) cu următorul 
cuprins: 
„(11) Preşedintele, 
vicepreşedintele şi membrii 
consiliului de administraţie 
sunt suspendaţi şi revocaţi din 
funcţie prin ordin al
ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale. 

 
 

„(1

 
 
 
 
 
 
 
(12) Preşedintele Agenţiei 
Domeniilor Statului
îndeplineşte şi funcţia de 
preşedinte al consiliului de 
administraţie, în condiţiile 
alin.(1

 

 

(1

1) şi exercită, împreună 
cu vicepreşedintele, 
conducerea executivă a

3. La articolul I punctul 4, 
alineatele (11) şi (12) ale 
articolului 5 vor avea 
următorul cuprins: 
 

1) Preşedintele, 
vicepreşedintele şi membrii 
consiliului de administraţie 
sunt numiţi pe criterii de 
competenţă profesională şi 
revocaţi din funcţie, pentru 
motive întemeiate, pe baza 
unei analize a eficienţei 
activităţii pe perioada în care 
si-au desfăşurat activitatea, 
prin ordin al ministrului 
agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale. 
 

2) Preşedintele Consiliului 
de administraţie îndeplineşte 
funcţia de preşedinte al 
Agenţiei Domeniilor Statului, 
în condiţiile alin.(11), şi 
exercită împreună cu 
vicepreşedintele conducerea 
executivă a Agenţiei 

3. Nemodificat  
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Agenţiei Domeniilor Statului.” Domeniilor Statului.” 
9.  4. La articolul I, după 

punctul 4 se introduc două 
puncte noi, pct.5 şi 6, cu 
următorul cuprins: 
5. La articolul 6, după 
alineatul (1) se introduc 
patru alineate noi, alin.(11) – 
(14), cu următorul cuprins: 
(11) Viramentele către 
bugetul de stat şi către datoria 
publică se fac conform 
prevederilor din bugetul 
aprobat pe anul în curs, cu 
defalcare trimestrială. 
(12) Excedentele anuale 
rezultate din execuţia 
bugetului de venituri şi 
cheltuieli ale activităţilor 
finanţate integral din venituri 
proprii se reportează în anul 
următor. 
(13) La sfârşitul exerciţiului 
bugetar anual se va calcula 
diferenţa dintre veniturile 
realizate din activităţi pe care 
le desfăşoară conform 
atribuţiilor stabilite prin acte 

4. Nemodificat  

 8 



0 1 2 3 4 
 

normative şi cheltuieli 
efective, cât şi a valorii 
contractelor cu derulare 
multianuală, iar diferenţa 
astfel calculată se face venit 
la bugetul de stat, respectiv 
datoria publică, până la 25 
ianuarie anul următor. 
(14) Prevederile alin. (11) – 
(13) se aplică şi exerciţiului 
bugetar al anului 2005. 
6. La articolul 6, alineatul (4) 
va avea următorul cuprins: 
(4) Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor şi 
Agenţia Domeniilor Statului 
vor proceda la compensarea 
debitelor rezultate din 
contracte de concesiune, 
arendă şi alte contracte de 
exploatare eficientă a 
terenurilor, precum şi a 
debitelor rezultate din 
exploatarea fătă titlu valabil a 
terenurilor cu destinaţie 
agricolă aflate în 
administrarea Agenţiei 
Domeniilor Statului, datorate 
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şi neachitate la termen cu 
sumele cuvenite acestora cu 
titlu de susţinere financiară a 
agriculturii de către stat, 
prevăzute anual cu această 
destinaţie în  bugetul 
Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale.”  

10. Art.II. – În conformitate cu 
prevederile art.17 din Legea 
nr.146/1997 privind taxele 
judiciare de timbru, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, Agenţia Domeniilor 
Statului este scutită de la plata 
taxei judiciare de timbru 
pentru cererile şi acţiunile în 
justiţie care au ca obiect 
recuperarea sumelor datorate 
acesteia cu orice titlu, inclusiv 
căile de atac formulate, 
potrivit legii. 

Nemodificat Nemodificat  

11. Art.III. – În termen de 15 zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă, Agenţia Domeniilor 
Statului va supune spre 

Nemodificat 
 
 

Nemodificat  
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aprobare ministrului 
agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale, 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare şi organigrama 
instituţiei. 

 

 
II. Amendamente respinse 

 

În urma dezbaterii, Comisia a respins următorul amendament:  
 

Nr. 
crt. 

 
Text iniţial 

 

Amendamentul propus şi 
autorul acestuia Motivare Camera 

decizională 

0     1 2 3 4
1. 1. La articolul I punctul 1, 

litera h) a alineatului (1) al 
articolului 4 va avea
următorul cuprins: 

 

1. La articolul I punctul 1, 
litera h) a alineatului (1) al 
articolului 4 se abrogă. 

„h) comasarea terenurilor cu 
destinaţie agricolă, în numele 
statului, din domeniul public 
sau privat al statului, în 
vederea concesionării sau 
arendării acestora, pentru 
realizarea de exploataţii 
agricole optime de tip 
familiale. Concesionarea şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pentru a diminua eventualele 
abuzuri. 
2. Pentru a putea pune în 
aplicare prevederile Legii 
nr.247/2005 Titlul XI – Renta 
viageră. 

Camera 
Deputaţilor 
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arendarea către ferme familiale 
se vor face prin metodele 
prevăzute de lege şi aprobate 
de consiliul de administraţie al 
Agenţiei Domeniilor statului.” 
 

 
 
 
Dep. Valeriu Tabără - PD 
 

 
 
Comisia a propus aprobarea proiectului cu 24 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 0 abţineri. 
 
 

 
      PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
 

                                Dr. Atilla KELEMEN                                                Ioan MUNTEANU  
 
 
Întocmit: Consilier dr.Anton PĂŞTINARU 
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