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      Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 
modificare a 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, 
trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL- x 704 din 14 noiembrie 2018 
şi înregistrată cu nr. 4c-13/1075 din 15 noiembrie 2018, respectiv cu nr. 4c-6/627/2018. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 

                  PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE,                                       

                Nicuşor HALICI                                            Iusein IBRAM 
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RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 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 
(PLx.704/2018) 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
adresa nr. PLx.704 din 14 noiembrie 2018, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale au fost sesizate spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7 
martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 
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. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 12 noiembrie 2018, cu respectarea 
prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 757 din 25.07.2018, a avizat negativ iniţiativa legislativă. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.17/2014. Potrivit expunerii de motive, 

intervenţiile legislative preconizate sunt justificate de faptul că terenurile respective trebuie să fie exploatate potrivit destinaţiei lor, iar nu în alte 
scopuri, precum dezvoltarea unor ansambluri rezidenţiale, speculă imobiliară sau obţinerea de subvenţii. 
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Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate.  

 Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 11 
decembrie 2018. La lucrările Comisiei, deputaţii şi-au înregistrat prezenţa, conform listelor de prezenţă. La dezbateri a participat, în 
conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul  Claudiu-Sorin Roşu-Mareş, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 28 mai 2019.  
 La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole 
situate în extravilan şi de modificare a 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 întrucât încalcă Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.157/2005; 
de asemenea, încalcă prevederile art.44 alin.(2) teza a II-a din Constituţia României şi, în plus, este redactată confuz, fără claritatea şi precizia 
impuse de normele de tehnică legislative. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

                                    PREŞEDINTE                                                   

                                  Nicuşor HALICI                                    

                                            

                                      SECRETAR     

                        Aida Cristina CĂRUCERU 

 

                   PREŞEDINTE 

                  Iusein IBRAM  

                       

                      SECRETAR 

              Vlad Sergiu COSMIN 

    Consilier parlamentar, Muşat Alexandra                                                                      Consilier parlamentar, Onesia Babeş 

 


