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ÎNTREBARE 

Adresată:   

Domnului Dan VÎLCEANU, ministrul investițiilor și proiectelor europene 

Domnului Adrian-Ionuț CHESNOIU, ministrul agriculturii și dezvoltării 

rurale 

Domnului George SAVA, Director general la Agenția Domeniilor Statului 

 

 

De către:  

Christine Thellmann, deputat, Grupul parlamentar PNL 

 

Obiectul întrebării: referitor la o problemă privind concesionarea terenurilor 

pentru viticultură 

  

 Stimați miniștri, 

 Prin prezenta, vă solicit un punct de vedere și o posibilă soluție pentru 

deblocarea unei situații privind concesionarea terenurilor pentru viticultură, spre 

valorificarea acestora.  

 La o întâlnire cu primarii din nordul județului Sibiu, mi-a fost expusă 

următoarea speță: 
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 Loturile de teren aflate în proprietatea statului, încadrate drept teren pentru 

viticultură, se concesionează doar ca lot întreg - indiferent dacă vorbim de 6 ha 

sau 155 ha - conform reglementărilor în vigoare. Acest lucru face imposibilă 

valorificarea lor de către întreprinzătorii mici sau mijlocii, prin accesarea de 

fonduri europene sau alt tip de finanțare.  

 Un antreprenor care ar dori să depună un proiect pentru a investi pe o 

suprafață de 10-20 hectare, nu poate obține doar această suprafață, ci trebuie să 

concesioneze întregul lot, de sute de hectare, sau să ia în arendă o suprafață mai 

mică. Arenda însă nu este eligibilă pentru toate finanțările care sunt sau vor fi 

disponibile.  

 Pe de altă parte este foarte importantă și valorificarea acestor terenuri, cu 

atât mai mult că zona Târnavelor, de exemplu, este cunoscută pentru istoria 

vinului.  

 

 Față de situația expusă, vă rog să îmi comunicați o posibilă soluție din 

punct de vedere juridic privind concesionarea terenurilor viticole pe loturi, și nu 

ca întreg, precum și care sunt măsurile pe care le puteți dispune dvs. pentru a 

sprijini investițiile în acest domeniu. 

 

Vă solicit un răspuns în scris. Vă mulţumesc.   

                                 

 Cu deosebită consideraţie, 

Deputat Christine Thellmann 

 

 
 




