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asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole  
 

 
 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 Legii nr. 204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole,  transmisă cu adresa nr.Pl. x 752 din 
29 noiembrie 2010 şi înregistrată cu nr.24/802/02.12.2010. 

 La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere 
negativ al Guvernului. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu un articol a Legii nr. 204/2008 privind protejarea 
exploataţiilor agricole, prin care se dispune ca unităţile administrativ-teritoriale să suporte cheltuielile necesare pentru 
mutarea exploataţiilor zootehnice comerciale sau familiale din intravilanul în extravilanul localităţilor. 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole  face parte din 
categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 
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La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Adrian Rădulescu  - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi, înregistrându-se 12 voturi pentru şi 1 abţinere, în 

şedinţa din 8 martie 2011. 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 noiembrie 2010. 
Propunerea legislativă, 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  a propunerii legislative.  

 
 AMENDAMENTE ADMISE  

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

Nr. 
crt. Text iniţial  Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor 
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1.  Titlul legii  

Lege  
pentru completarea Legii nr. 204/2008 privind 

protejarea exploataţiilor agricole  
 

Nemodificat   

2.       
       Articol unic: După articolul 5 din Legea nr. 
204/2008 privind protejarea exploataţiilor 
agricole, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 734 din 30 octombrie 
2008, se introduce un nou articol, art. 51 cu 

 
        Articol unic. – După articolul 5 din 
Legea nr. 204/2008 privind protejarea 
exploataţiilor agricole, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 734 din 30 octombrie 2008, se 
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următorul cuprins:  
 
 
       „Art. 51. - Deţinătorii exploataţiilor 
zootehnice comerciale sau familiale amplasate în 
intravilanul localităţilor, care au fost înfiinţate 
legal, pot fi transferate în extravilanul 
localităţilor, cu condiţia suportării de către 
unităţile administrativ-teritoriale a cheltuielilor 
necesare procurării terenului pentru amplasare şi 
pentru înfiinţarea acestora.” 
 
 
 

introduce un nou articol, art. 51 cu 
următorul cuprins:  
 
       „Art. 51. – Exploataţiile zootehnice 
comerciale sau familiale amplasate în 
intravilanul localităţilor, care au fost 
înfiinţare potrivit prevederilor legale, pot 
fi realocate în extravilanul localităţilor, cu 
condiţia suportării de către unităţile 
administrativ-teritoriale a cheltuielilor 
necesare procurării terenului pentru 
amplasare şi a cheltuielilor pentru 
înfiinţarea acestora.”  
 
 
 
Deputat PSD – Ion Dumitru   
Deputat PSD – Marian Ghiveciu  

 
 
 
Pentru rigoare gramaticală şi 
pentru o exprimare coerentă s-a 
reformulat textul. 

Comisia a propus aprobarea proiectului cu 22 voturi pentru,  0  voturi împotrivă şi 1 abţineri. 
 
 
 
PREŞEDINTE,        SECRETAR,    
Dr. ing. Stelian Fuia                Vasile MOCANU    
 
 
  

 
             Consilier Anton Păştinaru  
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