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  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 

Nr.4c-5/658 
București, 23.09.2021 

 
 

                  
   
 
Către, 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
  
 
Vă înaintăm, alăturat, raportul  de respingere asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în 
administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă 
și înființarea Agenției Domeniilor Statului, transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice pentru examinare în fond, cu adresa 
nr. PLx. 620 din 2 decembrie 2019. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 

 
 
 

 
PREȘEDINTE, 

Adrian-Ionuț CHESNOIU 
 
 
 
 
 

 
 

gabriela.ciurea
Comisii



2 
 

 

                                                                                                               
                                                                

  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 

Nr.4c-5/658 
București, 23.09.2021 

 
                  
 

 
RAPORT DE RESPINGERE 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu 

destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 
(PLx. 620/2019)  

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat  

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată 
spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită, cu Proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri 
proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției 
Domeniilor Statului, transmis cu adresa nr.  PLx. 620 din 2 decembrie 2019 și înregistrat cu 
nr. 4c-5/588/03.12.2019. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92, alin.(9) 
pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ (nr. 
2991/11.06.2019). 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă conform avizului nr. 
491/14.06.2019,  cu observații și propuneri. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege ca urmare a 
depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, 
republicată, în  ședința din 26 noiembrie  2019. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de lege , în data 
de 10.06.2021.  

Proiectul de lege supus examinării are ca obiect de reglementare modificarea art.2 
alin.(1) şi art.21 indice 1 alin.(1) din Legea nr.268/2001. Intervenţiile legislative sunt 
argumentate în expunerea de motive prin faptul că „dispoziţiile privind concesionarea prin 
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atribuire directă nu se pot aplica şi investitorilor care au cumpărat active/acţiuni de la staţiunile 
de cercetare şi dezvoltare prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.268/2001, ceea ce reprezintă o 
discriminare”. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în ședință mixtă în data de 21 septembrie 2021. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară membrii 
acesteia au fost prezenți conform listei de prezență. 

La dezbaterile Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice au participat, în calitate de invitați, doamna Andreea Ciobanu-director general 
Agenția Domeniilor Statului și domnul profesor universitar Ioan Jelev-vicepreședinte al 
Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”. 

În urma examinării proiectului de lege  şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru agricultură, au hotărât cu  majoritate de voturi (s-au înregistrat 3 abțineri), respingerea 
Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce 
dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și 
înființarea Agenției Domeniilor Statului, din următorul motiv: 

- terenurile administrate de unitățile de cercetare-dezvoltare fac obiectul exclusiv al 
proprietății publice a statului pe toată durata existenței unităților de cercetare-
dezvoltare. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 
 

PREȘEDINTE, 
Adrian-Ionuț CHESNOIU 

SECRETAR, 
Constantin BÎRCĂ 

 
 
 
 
 
Șef serviciu consilier parlamentr  Anton Păștinaru 
 
 
Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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