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Parlamentul României 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                                                                                        Bucureşti, 16.06.1998 
                                                                                        Nr. 188/XVIII/4 

 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra proiectului de Lege privind privatizarea societăţilor 

 comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă 
 
 
 
 În ziua de 16.06.1999 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a luat în discuţie, în 
vederea reformulării, unele texte din raportul proiectului de Lege privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă. 

În urma discuţiilor ce au avut loc, Comisia propune următoarele reformulări:  
 

Nr.  
Crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text adoptat de comisie  Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. Art. 4 (1)  Se înfiinţează Agenţia 

Domeniilor Statului, instituţie de interes 
public de specialitate, cu personalitate 
juridică, în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei, având drept 
scop: 
a) exercitarea în numele statului a 

Alin.(1) al art.4 se va modifica şi va 
avea următorul cuprins: 
“Art. 4 (1)  Se înfiinţează Agenţia 
Domeniilor Statului, instituţie de 
interes public de specialitate, 
finanţată din surse bugetare şi 
extrabugetare, cu personalitate 

 



0. 1. 2. 3. 
 

 2

prerogativelor dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole 
şi terenurilor aflate permanent sub 
luciu de apă aparţinând domeniului 
privat al statului. 

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. 

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. 
 (4) Predarea-preluarea terenurilor 
prevăzute la alin. (1) şi trecerea  lor în 
patrimoniul Agenţiei Domeniilor 
Statului se va face pe bază de protocol 

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, de 
universităţi şi de  unităţile de 
învăţământ cu profil agricol şi 
silvic, prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta lege. 
(4) Predarea-preluarea terenurilor 
prevăzute la alin. (1) şi trecerea  lor 
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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 domeniului 
privat al atatului şi vor putea fi 
concesionate în condiţiile legii. 

în patrimoniul Agenţiei Domeniilor 
Statului se va face pe bază de 
protocol între societăţile comerciale, 
institutele şi staţiunile de cercetări 
ştiinţifice, universităţile şi unităţile 
de învăţământ cu profil 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 
domeniului public sau privat al 
statului şi vor putea fi concesionate 
în condiţiile legii”. 

3. Art. 8 (1) Terenurile agricole aparţinând 
domeniului privat al statului şi terenurile 
de interes public aflate în exploatarea 

Art. 8 (1) Terenurile agricole 
aparţinând domeniului privat şi 
public al statului aflate în 
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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. 
 

exploatarea institutelor sau 
staţiunilor de cercetări ştiinţifice, ale 
universităţilor şi  unităţilor de 
învăţământ cu profil agricol şi 
silvic, ale companiilor sau 
societăţilor naţionale vor fi 
concesionate direct către acestea, în 
schimbul unei redevenţe. 

4.  După alin. 4 al art. 13  se introduce 
un alin nou, alin. 5 cu următorul 
cuprins: 
“Art.13 (5) Creditele cu garanţia 
statului nerambursate băncilor 
comerciale de către societăţile 
comerciale agricole prevăzute la 
art. 1 şi 2 , restante la 31 
decembrie 1998, trec la datoria 
publică în condiţiile legii”. 

 

5. Art.23  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 de profil în baza unui 
studiu de fezabilitate şi cu aprobarea 

Art.23  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 ferme şi 
centre de profit în baza unui studiu 
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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. 

de fezabilitate şi cu aprobarea 
membrilor Adunării Generale a 
Acţionarilor, în baza mandatului 
special acordat de Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei sau la 
restructurarea societăţii prin vânzare 
de active, în conformitate cu 
prevederile prezentului capitol”. 
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 Ca urmare a modificărilor survenite în Plenul Camerei Deputaţilor la art. 3 (1), se impune înlocuirea în tot textul legii a 
sintagmei “Fondul Proprietăţii de Stat” cu sintagma “Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei”. 
 
 În cursul dezbaterilor în Comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
  
 
 Art. 3  - Terenurile agricole se concesionează (se arendează) împreună cu activele aferente.  
     Activele nu se vând. 
     Deputat Mihai Chiriac – PD-USD 
 
 Art. 3 (4) – Persoanele fizice, 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 capitolul III din prezenta lege, în sole compacte în apropierea 
localităţilor. 
   Deputat Valeriu Tabără – PUNR  
    
 
 
 
                             Preşedinte                                                  Secretar 
 
                        Gheorghe Cristea                                                        Victor Neagu 
       
 
 
 


