EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea
cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele
ce fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2001
privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezvoltate,
destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a
fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate.
Multe dintre construcţiile zootehnice dezafectate – bunuri imobile
aflate în proprietatea privată a statului sau în proprietatea privată a
unităţilor administrativ – teritoriale, după caz, precum şi cele din
patrimonial societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat din agricultură nu sunt libere de sarcini, respectiv sunt ipotecate,
sechestrate etc., astfel încât ele nu pot fi atribuite în folosinţă gratuită
datorită situaţiei lor juridice şi rămân în continuare nefolosite şi nepuse în
valoare.
Aceste capacităţi de producţie animală, în prezent părăsite, unele
aflate într-un grad avansat de deteriorare, proces care fără o intervenţie
energică va continua păgubos, trebuie să fie oferite în condiţii deosebit de
avantajoase, la preţuri simbolice, doritorilor, asociaţii de crescători de
animale, precum şi persoanelor fizice şi juridice, cu condiţia ca aceştia să
le folosească exclusiv pentru creşterea de animale şi realizarea de
producţii zootehnice, aşa cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor
zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării
animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate,
aprobată cu modificări prin Legea nr.387/2002.
Astfel, prin atribuirea acestor capacităţi de producţie animală,
folosite în mod exclusiv pentru creşterea de animale şi realizarea de
producţii zootehnice, se are în vedere creşterea efectivelor de animale.
Totodată, se doreşte ca, la intrarea în iarnă, efectivele de animale să
ierneze în adăposturi corespunzătoare destinate creşterii, îngrăşării şi
exploatării animalelor.
Prin atribuirea acestor efective de animale în folosinţă gratuită sunt
încurajate familiile tinere de agricultori care doresc să crească animale.
Toate aceste obiective au la bază şi Ordinul ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor nr.141/2001 care prevede crearea unui cadru
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optim pentru creşterea de animale, prin retehnologizarea şi modernizarea
acestor spaţii, reglementând mai eficient modul de introducere în circuitul
de producţie a construcţiilor zootehnice dezafectate, aşa cum prevede
art.8 alin.(1) din Legea zootehniei nr.72/2002, precum şi Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.168/2001, aprobată cu modificări prin Legea
nr.387/2002.
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat
Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2002
privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei
gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a
construcţiilor zootehnice dezvoltate, destinate creşterii, îngrăşării şi
exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate
dezafectate.

