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Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii  specifice

                                                                                               Bucureşti, 28.01.2002
                                                                                               Nr.24/20

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2002
 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale

ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2002  pentru
completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în şedinţa din
28.01.2002, Comisia propune, cu unanimitate de voturi, ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei
Deputaţilor cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
1. Titlul legii:

�Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.1/2002
pentru completarea art.6 din Legea
nr.268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate

Nemodificat.
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publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului�

2. Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.1/2002
pentru completarea art.6 din Legea
nr.268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului.

Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.1/2002 pentru
completarea art.6 din Legea nr.268/2001
privind privatizarea societăţilor comerciale ce
deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului, cu următoarele modificări şi
completări:

Ca urmare a modificărilor
survenite în textul legii.

3. Art.I. � Articolul 6 din Legea
nr.268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.299 din 7
iunie 2001, se completează cu un
nou alineat, alin.(4), având următorul
cuprins:
   �(4) Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor şi Agenţia
Domeniilor Statului pot proceda la
compensarea debitelor reprezentând
redevenţă datorată şi neachitată la
termen de concesionarii terenurilor
agricole, cu sumele cuvenite acestora

Art.I. � Articolul 6 din Legea nr.268/2001
privind privatizarea societăţilor comerciale ce
deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.299 din 7 iunie 2001,
se completează cu un nou alineat, alin.(4),
având următorul cuprins:
   �(4) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor şi Agenţia Domeniilor Statului vor
proceda la compensarea debitelor
reprezentând redevenţă datorată şi neachitată
la termen de concesionarii terenurilor
agricole, cu sumele cuvenite acestora cu titlu
de susţinere financiară a agriculturii de către
stat, prevăzută anual cu această destinaţie în
bugetul Ministerului Agriculturii Alimentaţiei
şi Pădurilor, iar sumele astfel constituite

Pentru a da textului de lege un
caracter imperativ şi
nediscriminatoriu.
Pentru completare.
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cu titlu de susţinere financiară a
agriculturii de către stat, prevăzută
anual cu această destinaţie în bugetul
Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor.�

vor alimenta fondul de �Dezvoltare a
agriculturii româneşti�

Deputat: Ilie Neacşu � PRM
Deputat: Neagu Victor � PSD
Deputat: Nicolescu Mihai - PSD

4. După alin.4 se introduce un alineat nou,
alin.5, cu următorul cuprins:
 �Art.6 (5) Pentru asigurarea finanţării
programelor prevăzute la alin.3, sumele
colectate la fondul de �Dezvoltare a
agriculturii româneşti� se completează cu
alocaţiile aprobate din bugetul de stat
pentru Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, Capitolul 67.01
�Agricultură şi silvicultură� titlul
�Transferuri�

Deputat: Neagu Victor � PSD
Deputat: Ilie Neacşu � PRM
Deputat: Nicolescu Mihai - PSD

Fondul de �Dezvoltare a
agriculturii româneşti�
funcţionează numai până în
decembrie 2002.
Pentru ca Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor să nu rămână cu debite
către furnizorii de utilaje
agricole.

5. Art.II � Se autorizează Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor ca din bugetul acestuia
aprobat pe anul 2002, de la capitolul
�Agricultură şi silvicultură�, titlul
�Transferuri� să acorde un împrumut
fără dobândă, în limita sumei de 406
miliarde lei fondului �Dezvoltarea
agriculturii româneşti�. Împrumutul
se restituie de către Agenţia

Se abrogă.

Deputat: Neagu Victor � PSD
Deputat: Ilie Neacşu � PRM
Deputat: Nicolescu Mihai - PSD

Text superfluu.
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Domeniilor Statului până la data de
30 noiembrie 2002, Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor în vederea reconstituirii
plăţilor de casă.

                  Preşedinte,        Secretar,

   Ilie NEACŞU              Victor NEAGU

Întocmit: Experţi parlamentari,
                Anton Păştinaru


