PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE

pentru modificarea şi completarea art. 7 din 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
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. – Articolului 7 din 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,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din
20 decembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7. - (1) La expirarea termenului de maximum 5 ani prevăzut
în contractul de atribuire în folosinţă gratuită, fabrica de nutreţuri
combinate, construcţia zootehnică, terenul de sub acestea şi incintele
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aferente se vând persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), care le-au avut în
folosinţă gratuită, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la
un preţ echivalent cu 10% din valoarea contabilă a acestora la momentul
atribuirii în folosinţă gratuită, stabilită potrivit normelor metodologice.”
2. După alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4) - (6),
cu următorul cuprins:
„(4) Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 lit. c), care nu desfăşoară
activitate de creştere a animalelor pe o perioadă de cel puţin 5 ani, după
încheierea contractului de vânzare-cumpărare, sunt obligaţi să restituie
construcţiile, terenul de sub acestea şi incintele aferente autorităţii care a
făcut vânzarea.
(5) Autoritatea care a făcut vânzarea atribuie în folosinţă gratuită
construcţiile, terenul de sub acestea şi incintele aferente, prevăzute la
alin. (4), persoanelor care dovedesc că au capacitate tehnică şi financiară
de a desfăşura activitate de creştere a animalelor, în conformitate cu
prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(6) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (5), autoritatea
care a făcut vânzarea va emite în termen de 60 de zile normele
metodologice.”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
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