
Parlamentul României

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ        
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU              Nr. 26/ 428/30.10.2001       
                                 ECOLOGIC

                                                        
AVIZ

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.108/2001 privind exploataţiile agricole.

Cu adresa nr. 591 din 22 octombrie 2001,  Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării în
procedură de urgenţă, cu  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole.

În şedinţa din 30 octombrie 2001, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege sus-menţionat şi a hotărât avizarea
favorabilă a acesteia cu amendamentele prezentate în anexă.

 PRESEDINTE,
SECRETAR,

IOAN OLTEAN
        ION FLORESCU



  Parlamentul României
 Camera Deputaţilor

Comisia pentru administraţie publică, Anexa
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
Nr. 26/428/30.10.2001.

AMENDAMENTE  ADMISE
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole

Nr,
crt.

Text iniţial Amendamente admise Motivare

Art.5. � (1) Dimensiunile minime
pentru exploataţiile agricole sunt:
A. Pentru sectorul vegetal:
a) cereale, plante tehnice şi medicinale:

- zona de câmpie ����110 ha.
- Zona de deal������50 ha.

a) pajişti naturale cultivate şi culturi
      furajere pentru zona de munte�    25 ha.
a) legume �����������  5 ha.
a) plantaţii pomi şi pepiniere����.5 ha.
a) căpşunerii, arbuşti fructiferi���..1 ha.
a) plantaţii vii nobile,
      pepiniere şi hamei �������.5 ha.
g) sere şi solarii���������..0,5 ha.

La articolul 5 alin.(1) va avea următorul
cuprins:

Art.5. � (1) Dimensiunile minime pentru
exploataţiile agricole sunt:
A. Pentru sectorul vegetal:
a) cereale, plante tehnice şi medicinale:

- zona de câmpie ����     50 ha.
- Zona de deal������  20 ha.

a) pajişti naturale cultivate şi culturi
      furajere pentru zona de munte��   15 ha.
b) legume �����������    2 ha.
c) plantaţii pomi şi pepiniere����.  5 ha.
d) căpşunerii, arbuşti fructiferi���..  1 ha.
e) plantaţii vii nobile,
      pepiniere şi hamei �������.  5 ha.
g) sere şi solarii���������. .0,5 ha.

Comisia şi-a însuşit propunerile
de amendamente apreciind ca
fiind foarte mari dimensiunile
suprafeţelor de teren sau luciu de
apă, precum şi numărul de capete
de animale şi păsări care pot
constitui o exploataţie agricolă, în
condiţiile existente în ţara
noastră.



B. Pentru sectorul animalier:
a) vaci de lapte ������� 15 capete;
b) taurine la îngrăşat �����.50 capete;
c) oi sau capre �������300 capete;
d) porci����������100 capete;
e) alte specii de animale ��.    100 capete;
f) găini ouătoare �����   2000 capete;
g) păsări pentru carne����5000 capete;
h) alte specii de păsări����1000 capete;
i) apicultura��������   50 familii;
j) struţi����������  .15 capete.

C. Pentru sectorul piscicol:
a) bazine amenajate pentru producerea

puietului de peşte�������.10 ha.
b) Bazine amenajate pentru producerea

peştelui de consum������   20 ha;
c) Păstrăvării ����������.1 ha.

D  Exploataţiile mixte vor fi formate din cote-
părţi ale dimensiunilor care vor da un întreg ,
în echivalenţă, din cumulul  de activitate.
Echivalenţa terenurilor agricole şi a
efectivelor de animale, pentru determinarea
dimensiunii minime a exploataţiei mixte se
stabileşte în normele metodologice la prezenta
ordonanţă de urgenţă.

B. Pentru sectorul animalier:
a) vaci de lapte ������� 10 capete;
b) taurine la îngrăşat �����.25 capete;
c) oi sau capre �������150 capete;
d) porci����������  50 capete;
e) alte specii de animale ��.      50 capete;
f) găini ouătoare ������1000 capete;
g) păsări pentru carne����.2000 capete;
h) alte specii de păsări����1000 capete;
i) apicultura��������   50 familii;
j) struţi����������  .15 capete.

C. Pentru sectorul piscicol:
a) bazine amenajate pentru producerea puietului

de peşte�������                1 ha.
b) Bazine amenajate pentru producerea peştelui

de consum������  ���.. 20 ha;
c) Păstrăvării ����������.0,5 ha.

D  Exploataţiile mixte vor fi formate din cote-
părţi ale dimensiunilor care vor da un întreg , în
echivalenţă, din cumulul  de activitate.
Echivalenţa terenurilor agricole şi a efectivelor de
animale, pentru determinarea dimensiunii minime
a exploataţiei mixte se stabileşte în normele
metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă.

PREŞEDINTE,
 SECRETAR,

          IOAN OLTEAN
                                                                                  ION FLORESCU

Redactat- expert parlamentar
Arh. Victor Cristea



În cursul dezbaterii în comisie următoarele amendamente au fost respinse:

Nr,
crt.

Textul iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare

Art.5. � (1) Dimensiunile minime
pentru exploataţiile agricole sunt:
A. Pentru sectorul vegetal:

b) pajişti naturale cultivate şi culturi
      furajere pentru zona de munte�    25 ha.

c)   legume �����������  5 ha.

d) plantaţii pomi şi pepiniere����...5 ha

Domnul deputat Paul Victor Dobre   � Grupul
parlamentar al PNL - propune reconsiderarea
suprafeţei de teren de la lit.b) a art.5, astfel:

Art.5. � (1) Dimensiunile minime pentru
exploataţiile agricole sunt:
A. Pentru sectorul vegetal:

b) pajişti naturale cultivate şi culturi
      furajere pentru zona de munte��    5 ha.

Domnul deputat Ion Cîrstoiu    � Grupul
parlamentar al PD - propune reconsiderarea
suprafeţei de teren de la lit.c) a art.5, astfel:
c) legume �����������     1 ha.

Domnul deputat Paul Şnaider � Grupul
parlamentar al PRM - propune reconsiderarea
suprafeţei de teren prevăzută la lit.d)astfel:
d) plantaţii pomi şi pepiniere�����3 ha.

Domnul deputat Ion Cîrstoiu    � Grupul
parlamentar al PD - propune reconsiderarea
suprafeţei de teren de la lit.d), astfel:
d) plantaţii pomi şi pepiniere����.  2 ha.

Susţine propunerea considerând
mult prea mare suprafaţa de teren
prevăzută în actul normativ.
Comisia a respins propunerea
apreciind că amendamentul
propus de comisie referitor la
prevederile literei b) este
corespunzător.

Susţinerea amendamentului are
aceeaşi motivaţie ca la lit.b)
Comisia a respins amendamentul
pe aceleaşi considerente ca la
lit.b).

Susţine propunerea considerând
mult prea mare suprafaţa de teren
prevăzută în actul normativ.
Comisia a respins propunerea
apreciind că amendamentul
propus de comisie este
corespunzător.
Susţine propunerea considerând
mult prea mare suprafaţa de teren
prevăzută în actul normativ.
Comisia a respins propunerea



d) plantaţii pomi şi pepiniere����.5 ha. apreciind că amendamentul
propus de comisie este
corespunzător.
Susţine propunerea considerând
mult prea mare suprafaţa de teren
prevăzută în actul normativ.
Comisia a respins propunerea
apreciind că amendamentul
propus de comisie este
corespunzător.

B. Pentru sectorul animalier:
c) oi sau capre �������300 capete;

Domnul deputat Nicolae Leonăchescu  - Grupul
parlamentar al PRM � propune reformularea
prevederilor literei c) de la pct.B al art.5 astfel:
B. Pentru sectorul animalier:
c) oi sau capre �������100 capete;

Susţinerea amendamentului are
aceeaşi motivare considerându-se
foarte mare numărul de animale.
Comisia a respins amendamentul
cosiderând propunerile acesteia
ca fiind corespunzătoare.

C. Pentru sectorul piscicol:
a) bazine amenajate pentru producerea
puietului de peşte��������..10 ha.

Domnul deputat Nicolae Nan � Grupul
parlamentar al PD. �propune reformularea
prevederilor literei a ) de la pct.C, astfel
D. Pentru sectorul piscicol:
a) bazine amenajate pentru producerea puietului
de peşte�������������0,5 ha.

Susţinerea amendamentului are
aceeaşi motivare considerându-se
foarte mare suprafaţa luciului de
apă..
Comisia a respins amendamentul
cosiderând propunerile acesteia
ca fiind corespunzătoare.

PREŞEDINTE,
SECRETAR,

IOAN OLTEAN
       ION FLORESCU

Redactat � expert parlamentar :
Arh. Victor Cristea
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