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RAPORT 
  

 În urma examinării în şedinţa comună din 21.05.1997, a proiectului de lege  privind  modificarea şi completarea Legii 
nr. 16/1994, înaintat Comisiilor noastre spre dezbatere şi avizare cu adresa 108/08.05.1997, propunem 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 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.16/1994” 

Titlul legii 
,,Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii arendării 

nr.16/1994” 

Potrivit legii adoptate, în vigoare. 

2. Art.I 
1.- La art. 3, după alin. 1 se introduce 
un nou alineat care devine alin.2, cu 
următorul cuprins: 

Art.I 
1.- La art.3 după alin. 1 se introduce 
un nou alineat care devine alin. 2 cu 
următorul cuprins: 

Pentru a se crea posibilitatea aducerii 
de investiţii în agricultură. 



 II

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
,,(2) Arendaşul poate, cu acordul scris 
al proprietarului, uzufructuarului sau 
deţinătorului legal să subarendeze în 
total sau în parte bunurile agricole ce 
fac obiectul contractului de 
arendare.”  
 
 

,,(2) Arendaşul care este un investitor 
poate, cu acordul scris al 
proprietarului, uzufructuarului sau 
deţinătorului legal să subarendeze în 
total sau în parte bunurile agricole ce 
fac obiectul contractului de 
arendare.” 

3. Art.I, pct.2. alin.1 
2.- Alin.2 al art.3, devine alin.3 şi va 
avea următorul cuprins: 
,,(3) Arendaşi, persoane fizice, pot fi: 
a) cetăţeni români; 
b) cetăţeni români cu domiciliul în 

străinătate; 
c) foştii cetăţeni români care şi-au 

redobândit cetăţenia română, 
indiferent dacă şi-au stabilit sau nu 
domiciliul în ţară.” 

Art.I, pct.2 va avea următorul 
cuprins: 
,,Arendaşii persoane fizice pot fi  
cetăţeni români, indiferent dacă au 
domiciliul în ţară sau în străinătate” 

Potrivit observaţiilor Consiliului 
Legislativ (nu este nevoie sa se arăta 
că au dreptul de a deveni arendaşi şi 
,,foştii... în ţară”) Această categorie se 
înscrie deja în categoriile de la a) sau 
b). 

5. Art.I. pct.2, alin.2 
Persoanele fizice prevăzute la lit. a - c 
trebuie să aibă pregătire de 
specialitate agricolă sau practică 
agricolă şi să prezinte garanţiile 

Art.I. pct.2, alin.2 va avea următorul 
cuprins: 
Persoanele fizice prevăzute la 
alineatul precedent trebuie să aibă 
pregătire de specialitate agricolă, 

S-a considerat că formularea iniţială 
este restrictivă, limitându-se accesul 
persoanelor care vor să investească în 
agricultură. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
solicitate de arendatori. practică agricolă sau un atestat de 

cunoştinţe agricole şi să prezinte 
garanţiile solicitate de arendatori. 
Atestatul va fi eliberat de organele 
abilitate de Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei. 

6. Art.I, pct.3, alin.1 
3.-Alin. 3 al art.3 devine alin.4 şi va 
avea următorul cuprins: 
,,(4) Arendaşi, persoane juridice, pot 
fi: 
a) persoane juridice române cu sediul 

în România; 
b) societăţi comerciale cu capital 

parţial sau integral străin 
constituite ca persoane juridice 
române.” 

Art.I, pct.3 va avea următorul 
cuprins: 
,,Arendaşii, persoane juridice, pot fi 
persoanele juridice române, cu sediul 
în România, inclusiv cele cu capital 
parţial sau integral străin” 

Distincţia care se face între persoanele 
juridice cuprinse la pct.a şi cele ce la 
pct.b este inutilă şi incorectă. 
Societăţile comerciale cu capital 
parţial sau integral străin constituite 
ca persoane juridice române intră în 
prima categorie, de la pct. a). 

7. Art.I, pct.3, alin.2 
Persoanele juridice prevăzute la lit. a 
şi b trebuie să aibă prevăzut în 
obiectul de activitate exploatarea 
bunurilor agricole. 

Art.I, pct.3, alin.2 va avea următorul 
cuprins: 
,, Persoanele juridice prevăzute la 
alineatul anterior trebuie să aibă ca 
obiect de activitate exploatarea 
bunurilor agricole şi să prezinte 
garanţiile solicitate de arendator.” 

Adăugarea condiţiei se impune pentru 
a se asigura un tratament unitar 
tuturor cazurilor de arendare. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
8. Art.I 

4.- Art.7 va avea următorul cuprins: 
,,Art.7.- Durata arendei se stabileşte 
de către părţi în contractul de 
arendare.” 

Art. I    
4.- Art. 7.- Durata arendării se 
stabileşte de către părţi în contractul 
de arendare. 

Pentru corectitudine. 

9. Art.I 
9.- După art. 21 se introduce un nou 
articol, care devine art. 211, cu 
următorul cuprins: 
,,Art.211 .-Cu acordul proprietarului, 
uzufructuarului sau deţinătorului 
legal de bunuri agricole, arendaşul 
poate să cesioneze contractul de 
arendare soţului său, coparticipant la 
exploatarea bunurilor agricole, sau 
descendenţilor săi care au împlinit 
vârsta majoratului.” 

Art.I 
9.- După art. 21 se introduce un nou 
articol, care devine art. 211, cu 
următorul cuprins: 
,,Art.211 .-Cu acordul scris al 
proprietarului, uzufructuarului sau 
deţinătorului legal de bunuri agricole, 
arendaşul poate să cesioneze 
contractul de arendare soţului   
coparticipant la exploatarea 
bunurilor agricole, sau descendenţilor 
săi care au împlinit vârsta 
majoratului.” 

Pentru consecvenţă, avţnd în vedere şi 
formularea similară din Art. I, pct.1. 

10. Art.I 
11.- După art. 25 se introduc două noi 
articole, 251 şi 252, cu următorul 
cuprins: 
,, Art,251.- (1) Contractul de arendare 
poate continua în cazul decesului 

Art.I 
11.- După art. 25 se introduc două noi 
articole, 251 şi 252, cu următorul 
cuprins: 
,, Art,251.- (1) Contractul de arendare 
poate continua în cazul decesului 

Pentru o formulare mai corectă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
arendatorului sau al arendaşului. În 
acest caz, moştenitorii majori trebuie 
să comunice în scris intenţiile lor şi să 
obţină acordul scris al celeilalte părţi 
în termen de 30 de zile de la data 
decesului. 

arendatorului sau al arendaşului. 
Pentru aceasta, moştenitorii majori 
trebuie să comunice în scris intenţiile 
lor şi să obţină acordul scris al 
celeilalte părţi în termen de 30 de zile 
de la data decesului. 

  
În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1: Argumente pro 

2. Argumente contra 
1. Art.I 

1.- La art. 3, după alin. 1 se introduce 
un nou alineat care devine alin.2, cu 
următorul cuprins: 
,,(2) Arendaşul poate, cu acordul scris 
al proprietarului, uzufructuarului sau 
deţinătorului legal să subarendeze în 
total sau în parte bunurile agricole ce 
fac obiectul contractului de 
arendare.”  

Art.I pct. 1 
Se elimină 
Propunere înaintată de  domnul 
deputat  Al. Lăpuşan  

1.  Subarendarea nu aduce câştig nici 
pentru proprietar, nici pentru 
arendaş, iar în loc de subarendare 
s-ar putea folosi un contract care să 
nu mai inplice subiectul “pământ”. 

2.  Prin subarendare se pot aduce 
investiţii în agricultură. 
Subarendarea nu prejudiciază 
nicicum interesul proprietarului, 
deoarece acesta are un contract cu   

arendaşul, contract ce trebuie 
respectat. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1: Argumente pro 

2. Argumente contra 
2. Art.I, pct.2. alin.1 

2.- Alin.2 al art.3, devine alin.3 şi va 
avea următorul cuprins: 
,,(3) Arendaşi, persoane fizice, pot fi: 
a) cetăţeni români; 
b) cetăţeni români cu domiciliul în 

străinătate; 
c) foştii cetăţeni români care şi-au 

redobândit cetăţenia română, 
indiferent dacă şi-au stabilit sau nu 
domiciliul în ţară.” 

Art.I, pct.2. alin.1 
2.- Alin.2 al art. 3 devine alin 3 şi va 
avea următorul cuprins: 
,,(3) Arendaşi, persoane fizice, pot fi: 
a) cetăţeni români; 
b) cetăţeni români cu domiciliul în 
    străinătate.”  
 Propunere înaintată de deputaţii 
Didi Spiridon, Liviu Negoiţă şi 
A.T.Moroianu-Geamăn. 

1.Categoria de cetăţeni menţionată la 
litera c) se înscrie deja în catergoriile 
de la literele a) sau b). 
2.Pentru acest alineat s-a considerat 
mai corectă formularea cuprinsă în 
observaţiile Consiliului Legislativ.  

3. Art.I, pct.2. alin.1 
2.- Alin.2 al art.3, devine alin.3 şi va 
avea următorul cuprins: 
,,(3) Arendaşi, persoane fizice, pot fi: 
a) cetăţeni români; 
b) cetăţeni români cu domiciliul în 

străinătate; 
c) foştii cetăţeni români care şi-au 

redobândit cetăţenia română, 
indiferent dacă şi-au stabilit sau nu 
domiciliul în ţară.” 

Art.I, pct.2. alin.1 
Se elimină. 
Propunere înaintată de  domnul 
deputat  Al. Lăpuşan 

1.  Consideră că arendaşii trebuie să 
fie cetăţeni români, cu domiciliul în 
România, pentru a fi cât mai 
aproape de teren. 

Nu se pot face discriminări între 
cetăţenii români. Se crează 
posibilitatea creşterii investiţiilor în 
agricultură. 

4. Art.I. pct.2, alin.2 
Persoanele fizice prevăzute la lit. a - c 
trebuie să aibă pregătire de 

Se introduce un nou punct de 
modificare, care devine 3 şi 
determină renumerotarea, cu textul 

1.  Arendaşii sunt - în realitate - 
oameni de afaceri, managari, care 
au un capital disponibil pentru a fi 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1: Argumente pro 

2. Argumente contra 
specialitate agricolă sau practică 
agricolă şi să prezinte garanţiile 
solicitate de arendatori. 

modificat: 
3.  La art.3, după alin.3 se introduce 

un nou alineat care devine alin.4, 
cu următorul cuprins: 

,,(4) Persoanele fizice prevăzute la lit. 
a - b trebuie să folosească la 
exploatarea bunurilor agricole ce fac 

investit în agricultură. Nu le putem 
cere lor să aibă cunoştinţe agricole, 
dar le putem cere să folosească 
oameni cu pregătire de specialitate 
agricolă. 

2.  Nu se poate interzice ca oamenii   

  obiectul arendării persoane cu 
pregătire de specialitate agricolă sau 
practică agricolă şi să prezinte 
garanţiile solicitate de arendatori.” 
Propunere înaintată de deputaţii Didi 
Spiridon, Liviu Negoiţă şi 
A.T.Moroianu-Geamăn. 

să - şi  angajeze persoanele pe care le 
doresc în posturile respective.  

5. Art.I, pct.3, alin.1 
3.-Alin. 3 al art.3 devine alin.4 şi va 
avea următorul cuprins: 
,,(4) Arendaşi, persoane juridice, pot 
fi: 
a) persoane juridice române cu sediul 

în România; 
b) societăţi comerciale cu capital 

parţial sau integral străin 
constituite ca persoane juridice 
române.” 

Art.I, pct.3, alin.1 
3.-Alin. 3 al art.3 devine alin.4 şi va 
avea următorul cuprins: 
,,(4) Arendaşi, persoane juridice, pot 
fi: 
a) persoane juridice române ; 
b) societăţi comerciale cu capital 

parţial sau integral străin 
constituite ca persoane juridice 
române.” 

Propunere înaintată de domnul 

1.  Sintagma “cu sediul în România” 
este superfluă. 

2.  In urma dezbaterilor, s -a 
considerat bună formularea din 
observaţiile Consiliului Legislativ. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1: Argumente pro 

2. Argumente contra 
deputat Al. Lăpuşan 

6. Art.I, pct.3, alin.1 
3.-Alin. 3 al art.3 devine alin.4 şi va 
avea următorul cuprins: 
,,(4) Arendaşi, persoane juridice, pot 
fi: 
a) persoane juridice române cu sediul 

în România; 
b) societăţi comerciale cu capital 

parţial sau integral străin 
constituite ca persoane juridice 
române.” 

Se renumerotează punctul şi se 
modifică textul: 
4 .-Alin. 3 al art.3 devine alin.5 şi va 
avea următorul cuprins: 
“(5) Numai persoanele fizice pot fi 
arendaşi.” 
Propunere înaintată de deputaţii Didi 
Spiridon, Liviu Negoiţă şi 
A.T.Moroianu-Geamăn. 

1. Potrivit dispziţiilor Codului Civil, 
agricultura nu este activitate 
comercială. Prin admiterea 
societăţilor comerciale cu obiect de 
activitate agricultura, se contravine 
dispoziţiilor acestui Cod. Produsele 
agricole vor fi mai scumpe. I.A.S. -
urile vor deveni întreprinderi 
monopoliste care vor manifesta 
intenţia de a lua în arendă cât mai 
multe terenuri. Societăţile comerciale 
nu vor avea nici un interes să 
protejeze mediul. 
2. Argumentaţie nefondată. 

7. Art.I 
4.- Art.7 va avea următorul cuprins: 
,,Art.7.- Durata arendei se stabileşte 
de către părţi în contractul de 
arendare.” 

Art.I, pct.4 
se elimină 
Propunere înaintată de domnul 
deputat Al. Lăpuşan 

1.  Articolul din Legea nr. 16/1994 
rezolvă mai mult problema. 

2.  Prin aceasta se elilmină îngrădirea 
dreptului părţilor de a stabili, prin 
consens, durata arendării. 

8. Art.I, pct.6 
6.- Art.15 se abrogă. 

Se renumerotează punctul şi se 
modifică textul: 
7.- Art.15 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“ Art.15. - Arenda în natură se 

1.Pentru protecţia proprietarului 
agricol în faţa poziţiei dominante de 
piaţă pe care o pot dobândi 
arendaşii.Stabilirea unui minim 
stimulează arendaşul în obţinerea 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1: Argumente pro 

2. Argumente contra 
stabileşte într - o cantitate 
determinată de produse agricole, de 
minimum 25% din producţie.” 
Propunere înaintată de deputaţii Didi 
Spiridon, Liviu Negoiţă şi 
A.T.Moroianu-Geamăn. 

unei cât mai bune producţii. Se ţine 
seama de obiceiul pământului şi de 
situaţiile întâlnite în alte ţări. 
2.In contractul care se încheie între 
proprietar şi arendaş, vor fi 
prevăzute toate condiţiile stabilite de 
aceştia. 

9. Art.I,pct.10 
10. - Art.22 se abrogă 

Se renumerotează punctul: 
11. - Art.22 se abrogă 
Se introduce un nou punct de 
modificare, care devine 12 cu 
următorul cuprins: 
12.- Alin.3 şi 4 ale art.25 se înlocuiesc 
cu un singur alineat, care are 
următorul cuprins: 
“(3) Persoanele prevăzute la alin.1 
pot cere oricând eliberarea titlului de 
proprietate asupra terenului, precum 
şi punerea în posesie.” 
Propunere înaintată de deputaţii Didi 
Spiridon, Liviu Negoiţă şi 
A.T.Moroianu-Geamăn. 

1. Pentru concordanţă cu celelalte 
amendamente, care prevăd o 
renumerotare. 
Stabilirea dreptului de propritate nu 
are nici un efect asupra contractului 
de locaţiune, care se efectuează în 
continuare. Modificarea se impune 
faţă de faptul că nu se mai prevede o 
limită a duratei arendării. 
2. Situaţia prevăzută în amendament 
nu priveşte Legea arendării, ci Legea 
Fondului Funciar Nr. 18/1991.    
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P R E Ş E D I N T E, 
      Gheorghe Cristea         Secretar, 
              I.Neacşu 

 
 


