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                         Nr.24/425 

 
RAPORT   

asupra propunerii legislative pentru completarea art.20 din 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  
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice  a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru completarea art.20 
din 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, transmisă cu adresa nr.Pl. x 313 din 17 iunie 
2009 şi înregistrată cu nr.24/399/18.06.2009. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere pozitiv al Guvernului. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.20 din 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, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere ca bunurile mobile uzate fizic şi moral, aparţinând societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri cu destinaţie agricolă, să poată fi casate, iar sumele obţinute să fie făcute venit la bugetul de 
stat. 

Propunerea legislativă pentru completarea art.20 din 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 face parte din 
categoria legilor organice , potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

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

La lucrările Comisiei  au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 27  membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi, înregistrându-se 20 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri, în 

şedinţa din 23 iunie 2009. 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 15 iunie 2009. 
Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări şi completări a propunerii legislative.  
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I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 

Nr. 
crt. 

Text iniţial  
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

0 1 2 3 
1.  L E G E  

pentru completarea art.20 din 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   

 

L E G E  

pentru modificarea şi completarea art.20 din 
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   

 
Deputat PSD+PC – Andrei Valeriu Steriu  

Ca urmare a modificărilor din 
texul legii de bază.  
 

2.  Articol unic. – După alineatul (2) al 
articolului 20 din Legea nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin 
în administrare terenuri proprietate publică 
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.299 din  7 iunie 2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
introduce un nou alineat, alin.(21) cu 
următorul cuprins: 

 
 

 
„(21) Tractoarele, maşinile agricole, 

stendurile de încercare, aparatele de 
măsură şi control şi mobilierul prevăzute în 
contractul de concesiune, uzate fizic şi 
moral, trec din domeniul public al statului 
în domeniul privat al statului şi pot fi 

Articol unic. – Articolului 20 din Legea 
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.299 din  7 iunie 
2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum 
urmează:  
 
1. După alineatul (2) al articolului 20 se 
introduce un nou alineat, alin.(21) cu 
următorul cuprins:  

„(21) Tractoarele, maşinile agricole, 
stendurile de încercare, aparatele de măsură şi 
control şi mobilierul, precum şi alte bunuri 
din această categorie, prevăzute în contractul 
de concesiune, uzate fizic şi moral, trec din 
domeniul public, în domeniul privat al statului şi 

Pentru a cuprinde toate situaţiile 
întâlnite în practică.  
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casate, conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare, iar sumele rezultate din 
valorificarea activelor corporale se fac venit 
la bugetul de stat.” 

 

pot fi casate, cu acordul concesionarului, 
potrivit prevederilor legale în vigoare, iar 
sumele rezultate din valorificarea activelor 
corporale casate se virează în contul 
Agenţiei Domeniilor Statului şi se fac venit la 
bugetul de stat.” 

 
Deputaţi PSD+PC – Ioan Munteanu, Marian 
Ghiveciu, Ion Dumitru  

3.  Text Legea nr.268/2001 
 

Art.20. –  
(3) La expirarea contractului de 

concesiune beneficiarul este obligat să 
restituie liber de orice sarcini bunul 
încredinţat prin contract, inclusiv investiţiile 
realizate.  

2. Alineatul (3) al articolului 20 se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  
 
(3) La expirarea contractului de concesiune 
beneficiarul este obligat să restituie liber de 
orice sarcini bunul încredinţat prin contract, 
inclusiv investiţiile realizate, cu excepţia 
bunurilor care au fost casate potrivit 
alin.(21).  
 
Deputat PD-L – Constantin Chirilă 
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe  
Deputat PNL – Mihai Banu  

 

 
 

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. Articol unic. – După 
alineatul (2) al articolului 20 din 
Legea nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate 

 Articol unic. – Articolului 
20 din Legea nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu 

1.   
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publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.299 din  7 
iunie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
introduce un nou alineat, 
alin.(21) cu următorul cuprins: 

„(21) Tractoarele, 
maşinile agricole, stendurile 
de încercare, aparatele de 
măsură şi control şi 
mobilierul prevăzute în 
contractul de concesiune, uzate 
fizic şi moral, trec din domeniul 
public al statului în domeniul 
privat al statului şi pot fi casate, 
conform prevederilor legislaţiei 
în vigoare, iar sumele rezultate 
din valorificarea activelor 
corporale se fac venit la bugetul 
de stat.” 
 

destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.299 din  7 
iunie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
introduce un nou alineat, alin.(21) 
cu următorul cuprins: 
 

„(21) Bunurile mobile 
prevăzute în contractul de 
concesiune, uzate fizic şi moral, 
trec din domeniul public al 
statului în domeniul privat al 
statului şi pot fi casate, cu acordul 
concesionarului, potrivit 
prevederilor legislaţiei în vigoare, 
iar sumele rezultate din 
valorificarea activelor corporale 
casate să se vireze la Agenţia 
Domeniilor Statului şi să se facă 
venit la bugetul de stat.” 
 
 
Deputat PNL  - Pavel Horj 

2.  Pentru a nu crea confuzie.  
Camera 

Deputaţilor 

Comisia a propus aprobarea proiectului cu 20 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
 

 
PREŞEDINTE,          SECRETAR,    
Prof. dr. Valeriu TABĂRĂ                 Vasile MOCANU     
 
 
 
    

Consilier Anton Păştinaru  

Expert Florentin Oancea  
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