
 
1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

            DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                Bucureşti, 3 noiembrie 2015 

                  Nr. Plx.  675/2015 
 
 

A V I Z  

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 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 conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii 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, trimisă cu adresa nr. Plx. 675 din 19.10.2015, înregistrată 

în cadrul Comisiei juridice sub nr.4c-11/1271/2015 din 21.10.2015. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) şi (3) 

din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din data de 13 octombrie 2015, în calitate 

de primă Cameră sesizată.  

Iniţiativa are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 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 modificările şi 

completările ulterioare, în vederea concesionării sau arendării a maximum 50 ha teren din domeniul 

public şi privat al statului, aflate în exploatarea societăţilor naţionale, a instituţiilor şi staţiunilor de 

cercetare şi producţie agricolă şi a unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, cu prioritate, tinerilor 

fermieri în vârstă de până la 40 de ani în vederea înfiinţării de ferme model. 

În şedinţa din data de 3 noiembrie 2015, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat actul 

normativ supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis prin adresa cu nr. 601 din data de 10.06.2015. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât să acorde aviz 

negativ propunerii legislative, fiind încălcate dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
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tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, care prevede în art. 59 alin. (2): 

 „Pentru exprimarea normativă a intenţiei de modificare a unui act normativ se nominalizează 

expres textul vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispoziţia propriu-zisă se 

formulează utilizându-se sintagma „se modifică şi va avea următorul cuprins:”, urmată de redarea 

noului text”. 

În această ipoteză, intervenţia legislativă trebuia să vizeze art. 211 alin. (3), art. 211 fiind  

structurat în patru alineate, şi nu art. 21, care are un singur alineat.  

 

Potrivit dispoziţiilor art. 73 din Constituţia României, republicată, prin obiectul său de 

reglementare, proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor ordinare. 

 

 

 

     PREŞEDINTE,                                                                           SECRETAR, 

Bogdan Liviu CIUCĂ                                     Sorin Constantin STRAGEA 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Alina Grigorescu 
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