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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2001

 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor,
precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în
valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de
nutreţuri combinate dezafectate, în şedinţa din 19.02.2002, Comisia propune, cu unanimitate de voturi, ca acesta să fie supus
spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor cu următoarele amendamente:

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare

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

�Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.168/2001
 privind punerea în valoare a
construcţiilor zootehnice dezafectate,
destinate creşterii, îngrăşării şi
exploatării animalelor, precum şi a
fabricilor de nutreţuri combinate
dezafectate�

Nemodificat

2. Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de
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de urgenţă a Guvernului nr.168/2001
 privind punerea în valoare a
construcţiilor zootehnice dezafectate,
destinate creşterii, îngrăşării şi
exploatării animalelor, precum şi a
fabricilor de nutreţuri combinate
dezafectate.

urgenţă a Guvernului nr.168/2001
 privind punerea în valoare a construcţiilor
zootehnice dezafectate, destinate creşterii,
îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi
a fabricilor de nutreţuri combinate
dezafectate, cu următoarele modificări şi
completări:

3. Art.1. - (1) Construcţiile zootehnice
şi fabricile de nutreţuri combinate
dezafectate se atribuie în folosinţă
gratuită asociaţiilor crescătorilor de
animale, cu sau fără personalitate
juridică, precum şi persoanelor fizice
în vârstă de până la 40 de ani sau
persoanelor juridice, care formulează
cerere scrisă şi dovedesc capacitatea
tehnică şi financiară de a desfăşura
activităţi de creştere a animalelor.

Alin.(1) al art.1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.1. � (1) Construcţiile zootehnice şi
fabricile de nutreţuri combinate dezafectate se
atribuie în folosinţă gratuită asociaţiilor
crescătorilor de animale cu sau fără
personalitate juridică, precum şi persoanelor
fizice sau persoanelor juridice, care
formulează cerere scrisă şi dovedesc
capacitatea tehnică şi financiară de a
desfăşura activităţi de creştere a animalelor."

Deputat: Atilla Kelemen - UDMR
Deputat: Zoltan Kovacs - UDMR
Deputat: Valeriu Gheorghe - PNL
Deputat: Cătălin Micula - PNL

Bunul mers al activităţii de
creştere a animalelor sau
cultivare de nutreţuri nu este
condiţionată de vârsta persoanei
în cauză.

4. După alin.(1) al art. 1 se introduce un nou
alineat, alin. (11) cu următorul cuprins:
"Art.1. �  (11) Creditorii comerciali au
drept de preempţiune în solicitarea acestor
spaţii, cu respectarea prevederilor
prezentei legi."

Multe societăţi au datorii de
miliarde către diferiţi creditori
comerciali, datorii acumulate şi
neachitate.
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Deputat: Gheorghe Pribeanu - PRM
5. Art.1. - (2) Criteriile şi condiţiile de

atribuire în folosinţă gratuită vor fi
stabilite prin normele metodologice
de aplicare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, pentru a realiza producţia
conform destinaţiei construcţiilor.

Nemodificat

6. Art.2. - În sensul prezentei
ordonanţe de urgenţă prin următorii
termeni se înţelege:
a) construcţii zootehnice dezafectate
- bunuri imobile aflate în
proprietatea privată a statului sau în
proprietatea privată a unităţilor
administrativ-teritoriale, după caz,
precum şi cele din patrimoniul
societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat din
agricultură, destinate creşterii şi
exploatării animalelor, care nu sunt
populate;
b) fabrici de nutreţuri combinate
dezafectate - bunuri imobile aflate în
patrimoniul societăţilor comerciale
cu capital integral sau majoritar de
stat, care sunt în portofoliul
Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului
şi în care nu se desfăşoară activitate
de producere de nutreţuri combinate;

Pct.c) al art.2 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.2. � În sensul prezentei ordonanţe de
urgenţă prin următorii termeni se înţelege:
a) construcţii zootehnice dezafectate � bunuri
imobile aflate în proprietatea privată a
statului sau în proprietatea privată a unităţilor
administrativ � teritoriale, după caz, precum
şi cele din patrimoniul societăţilor comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat din
agricultură, destinate creşterii şi exploatării
animalelor, care nu sunt populate;
b) fabrici de nutreţuri combinate dezafectate
� bunuri imobile aflate în patrimoniul
societăţilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, care sunt în portofoliul
Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului şi în care nu se
desfăşoară activitate de producere de nutreţuri
combinate;
c) asociaţii de crescători de animale, cu sau
fără personalitate juridică, precum şi
crescătorii de animale, persoane fizice sau

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
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c) asociaţii de crescători de animale,
cu sau fără personalitate juridică,
precum şi crescătorii de animale,
persoane fizice sau juridice - acele
persoane care desfăşoară activităţi de
creştere, exploatare a animalelor
şi/sau produc nutreţuri combinate.

juridice � acele persoane care desfăşoară
activităţi de creştere, exploatare a animalelor
sau produc nutreţuri combinate."

Deputat: Ilie Neacşu - PRM

7. Art. 3. - (1) Construcţiile zootehnice
dezafectate, aflate în proprietatea
privată a unităţilor administrativ-
teritoriale, vor fi atribuite în
folosinţă gratuită persoanelor
prevăzute la art. 2 lit. c) de către
consiliile locale.

Nemodificat

8. Art.3. - (2) Construcţiile zootehnice
dezafectate, aflate în patrimoniul
societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat din
agricultură, vor fi atribuite în
folosinţă gratuită persoanelor
prevăzute la art. 2 lit. c) de către
Agenţia Domeniilor Statului în baza
hotărârii adunării generale a
acţionarilor din aceste societăţi.

Alin.(2) al art.3 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.3. - (2) Construcţiile zootehnice
dezafectate, aflate în patrimoniul societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat din agricultură, vor fi atribuite în
folosinţă gratuită persoanelor prevăzute la
art.2 lit.c) de către Agenţia Domeniilor
Statului."

Deputat: Gheorghe Valeriu - PNL
Deputat: Cătălin Micula - PNL

Atribuirea construcţiilor
zootehnice dezafectate se face în
baza prezentei legi, iar
procedura va fi stabilită în
normele metodologice.

9. Art.3. - (3) Fabricile de nutreţuri
combinate dezafectate vor fi
atribuite în folosinţă gratuită
persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c)

Nemodificat
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de către Autoritatea pentru
Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului.
(4) Se mandatează reprezentanţii
statului în adunarea generală a
acţionarilor la societăţile comerciale
prevăzute la alin. (2) şi (3) să voteze
atribuirea în folosinţă gratuită a
construcţiilor dezafectate aflate în
patrimoniul acestora.
(5) Atribuirea imobilelor prevăzute
la alin. (1), (2) şi (3), care au fost
ipotecate la obţinerea unor
împrumuturi de la băncile
comerciale, se face la cererea
persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c),
cu acordul prealabil al băncilor
finanţatoare respective.

10. Art.3. - (6) În vederea asigurării
necesarului de furaje consiliile locale
vor concesiona, prin atribuire
directă, pentru o perioadă de 5 ani,
terenuri cu destinaţie agricolă, aflate
în proprietatea unităţilor
administrativ-teritoriale,
crescătorilor de animale prevăzuţi la
art. 2 lit. c), cărora le-au fost
atribuite construcţii zootehnice
dezafectate.

Alin.(6) al art.3 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.3. - (6) În vederea asigurării necesarului
de furaje consiliile locale vor concesiona, prin
atribuire directă, pentru o perioadă de 3 ani,
terenuri cu destinaţie agricolă, aflate în
proprietatea unităţilor administrativ �
teritoriale, crescătorilor de animale prevăzuţi
la art.2 lit.c), cărora le-au fost atribuite
construcţii zootehnice dezafectate, dacă
acestea nu fac obiectul unor cereri de
retrocedare, conform legii."

Pentru a urgenta popularea cu
animale şi păsări a adăposturilor
zootehnice.

Pentru a nu afecta procesul de
reconstituire a dreptului de
proprietate.
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Deputat: Ion Bozgă - PSD
Deputat: Gheorghe Valeriu - PNL
Deputat: Cătălin Micula - PNL

11. Art.3. - (7) În situaţia în care nu
există suficient teren în rezerva
unităţilor administrativ-teritoriale,
crescătorii de animale, astfel cum au
fost definiţi la art. 2 lit. c), cărora le-
au fost atribuite construcţiile
zootehnice dezafectate, au un drept
de preemţiune la concesionarea de
teren prin atribuire directă de către
Agenţia Domeniilor Statului, pentru
o perioadă de maximum 5 ani.

Alin.(7) al art.3 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.3. - (7) În situaţia în care nu există
suficient teren în rezerva unităţilor
administrativ � teritoriale, crescătorii de
animale, astfel cum au fost definiţi la art.2
lit.c), cărora le-au fost atribuite construcţiile
zootehnice dezafectate, au un drept de
preempţiune la concesionarea de teren prin
atribuire directă de către Agenţia Domeniilor
Statului, pentru o perioadă de maximum 3
ani, dacă acestea nu fac obiectul unor
cereri de retrocedare, conform legii."

Deputat: Ion Bozgă - PSD
Deputat: Gheorghe Valeriu - PNL
Deputat: Cătălin Micula - PNL

Pentru o corectă exprimare
gramaticală.

Pentru a urgenta popularea cu
animale şi păsări a adăposturilor
zootehnice.

Pentru a nu afecta procesul de
reconstituire a dreptului de
proprietate.

12. Art.3. - (8) Suprafaţa de teren, care
poate fi concesionată în condiţiile
alin. (6) şi (7), va fi în limita
asigurării necesarului de furaje,
stabilit potrivit normelor
metodologice, pentru animalele pe
care crescătorul se obligă să le
crească.

Nemodificat

13. După art.3 se introduce un nou articol, art.31
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cu următorul cuprins:
"Art.31 . -  (1) Beneficiarii cărora li s-au
atribuit în folosinţă gratuită bunurile
imobile care fac obiectul prezentei legi
beneficiază de autorizaţie de construire  şi
reparaţii fără plata taxelor, pentru
recondiţionarea şi dezvoltarea obiectivelor
respective în scopul pentru care ele au fost
date în folosinţă.
(2) Beneficiarii prevăzuţi la alin.(1) vor fi
scutiţi de plata impozitelor şi taxelor locale
pe perioada de 3 ani."

Deputat: Marian Ianculescu - PSD
Deputat: Atilla Kelemen - UDMR
Deputat: Zoltan Kovacs - UDMR

Se impune clarificarea
condiţiilor contractuale de
atribuire în folosinţă gratuită a
respectivelor construcţii.

14. Art.4. � (1) Atribuirea în folosinţă
gratuită a construcţiilor zootehnice
dezafectate, a fabricilor de nutreţuri
combinate dezafectate, a terenurilor
de sub construcţii şi a celor din
incintă persoanelor prevăzute la art.
2 lit.c) se face în baza unui contract
pe care acestea îl încheie cu
consiliile locale, Agenţia Domeniilor
Statului şi/sau cu Autoritatea pentru
Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului, după caz,
pentru o perioadă de 5 ani, cu
obligaţia de a desfăşura activitatea

Alin.(1) al art.4 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.4. � (1) Atribuirea în folosinţă gratuită a
construcţiilor zootehnice dezafectate, a
fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate,
a terenurilor de sub construcţii şi a celor din
incintă persoanelor prevăzute la art.2 lit.c) se
face în baza unui contract pe care acestea îl
încheie cu consiliile locale, Agenţia
Domeniilor Statului sau Autoritatea pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului, după caz, pentru o perioadă de 3 ani,
cu obligaţia de a desfăşura activitatea de
creştere a animalelor sau de producere de

Ca urmare a modificărilor făcute
anterior.
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de creştere a animalelor şi/sau de
producere de nutreţuri combinate.

nutreţuri combinate."

Deputat: Ilie Neacşu - PRM
Deputat: Ion Bozgă - PSD

15. Art.4. - (2) Construcţiile zootehnice
şi fabricile de nutreţuri combinate
dezafectate vor fi atribuite în
folosinţă gratuită persoanelor
prevăzute la art. 2 lit. c), integral sau
pe active componente.
(3) În cazul nerespectării obligaţiilor
contractuale de către persoanele
prevăzute la art. 2 lit. c), rezilierea
contractului se face unilateral de
unităţile cu care au fost încheiate
contractele de atribuire în folosinţă
gratuită a construcţiilor zootehnice şi
fabricilor de nutreţuri combinate
dezafectate.

Nemodificat

16. Art.5. - Agenţia Domeniilor Statului
şi, după caz, Autoritatea pentru
Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului exercită
drepturile şi obligaţiile ce decurg din
calitatea de acţionar al statului la
societăţile comerciale din portofoliul
lor.

Nemodificat

17. Art. 6. - (1) Construcţiile zootehnice
şi fabricile de nutreţuri combinate
dezafectate se atribuie în folosinţă

Nemodificat
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gratuită prin contract, în baza unei
cereri care se depune la direcţiile
generale pentru agricultură şi
industrie alimentară judeţene de
către persoanele prevăzute la art. 2
lit. c).
(2) În cazul în care pentru acelaşi
imobil se depun mai multe cereri în
termen de 30 de zile de la
înregistrarea primei solicitări, se
organizează licitaţie în condiţii care
vor fi stabilite în normele
metodologice.

18. Art. 7. - (1) La expirarea termenului
de 5 ani prevăzut în contractul de
atribuire în folosinţă gratuită, fabrica
de nutreţuri combinate, construcţia
zootehnică, terenul de sub acestea şi
incintele aferente pot fi vândute
persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c),
care le-au avut în folosinţă gratuită,
potrivit prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă, la un preţ
echivalent cu 10% din valoarea
acestora la momentul atribuirii în
folosinţă gratuită, stabilită potrivit
normelor metodologice.
(2) În cazul în care crescătorul de
animale, astfel cum este definit la
art. 2 lit. c), devine proprietar al

Art.7 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art.7. � (1) La expirarea termenului de 3
ani prevăzut în contractul de atribuire în
folosinţă gratuită, fabrica de nutreţuri
combinate, construcţia zootehnică, terenul de
sub acestea şi incintele aferente pot fi vândute
persoanelor prevăzute la art.2 lit.c), care le-au
avut în folosinţă gratuită, potrivit prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă, la un preţ
echivalent cu 10% din valoarea acestora la
momentul atribuirii în folosinţă gratuită,
stabilită potrivit normelor metodologice.
    (2) În cazul în care crescătorul de animale,
astfel cum este definit la art.2 lit.c), devine
proprietar al construcţiei zootehnice pe care a
avut-o în folosinţă gratuită, acesta are un

Ca urmare a modificărilor făcute
anterior.
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construcţiei zootehnice pe care a
avut-o în folosinţă gratuită, acesta
are un drept de preemţiune la
concesionarea de terenuri agricole
administrate de consiliile locale
şi/sau de Agenţia Domeniilor
Statului pentru terenurile agricole
din apropierea construcţiilor
zootehnice, dar şi din alte zone,
stabilite potrivit normelor
metodologice.

drept de preempţiune la concesionarea de
terenuri agricole administrate de consiliile
locale sau Agenţia Domeniilor Statului
pentru terenurile agricole din apropierea
construcţiilor zootehnice, dar şi din alte zone,
stabilite potrivit normelor metodologice,
dacă acestea nu fac obiectul unor cereri de
retrocedare, conform legii."

Deputat: Ion Bozgă - PSD
Deputat: Ilie Neacşu - PRM
Deputat: Gheorghe Valeriu - PNL
Deputat: Cătălin Micula - PNL

19. Art.8. - În termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor, Ministerul Administraţiei
Publice şi Autoritatea pentru
Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului vor elabora şi
vor supune Guvernului spre aprobare
normele metodologice de aplicare a
acesteia.

Nemodificat

În cursul dezbaterii în comisie următoarele amendamente au fost respinse:
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare

0 1 2 3
1. Titlul legii:

�Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.168/2001
 privind punerea în valoare a
construcţiilor zootehnice dezafectate,
destinate creşterii, îngrăşării şi
exploatării animalelor, precum şi a
fabricilor de nutreţuri combinate
dezafectate�

Titlul legii se completează şi va avea
următorul cuprins:
"Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.168/2001
 privind punerea în valoare a construcţiilor
zootehnice dezafectate, destinate creşterii,
îngrăşării şi exploatării animalelor, precum
şi a fabricilor de nutreţuri combinate
dezafectate, libere de sarcini .�

Deputat: Dan Raşovan - PSD

1.
2. Obiectul legii nu îl
constituie numai construcţiile
zootehnice libere de sarcini.

2. După alin.(8) al art.3 se introduce un nou
alineat, alin.9, cu următorul cuprins:
"Art.3. - (9) Construcţiile zootehnice
dezafectate aflate în patrimoniul
ministerelor, altele decât cel al
agriculturii, intră sub incidenţa acestei
ordonanţe de urgenţă."

Deputat: Dorel Crăciun - PSD

1. Pentru a cuprinde şi
 construcţiile zootehnice
aparţinând Ministerului
educaţiei şi Cercetării şi
Ministerului Apărării
Naţionale.
2. Obiectul acestei legi se
 referă la construcţiile
zootehnice aflate în
patrimoniul Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor .

3. După alin.8 al art.3 se introduce un nou
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alineat, alin.9, cu următorul cuprins:
"Art.3. - (9) Pentru punerea în funcţiune
a construcţiilor prevăzute la art.2 lit.a) -
b) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor va căuta să asigure surse de
finanţare interne şi externe."

Deputat: Atilla Kelemen - UDMR
Deputat: Zoltan Kovacs - UDMR

1. Reabilitarea şi punerea în
 funcţiune a acestor construcţii
necesită o sumă de bani foarte
mare pe care crescătorul nu o
poate procura singur şi
ajutorul financiar ar fi
binevenit.
2. Facilitatea stabilită prin
lege este transferarea gratuită
a construcţiilor zootehnice.

4. Art.4. � (1) Atribuirea în folosinţă
gratuită a construcţiilor zootehnice
dezafectate, a fabricilor de nutreţuri
combinate dezafectate, a terenurilor de
sub construcţii şi a celor din incintă
persoanelor prevăzute la art. 2 lit.c) se
face în baza unui contract pe care
acestea îl încheie cu consiliile locale,
Agenţia Domeniilor Statului şi/sau cu
Autoritatea pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului,
după caz, pentru o perioadă de 5 ani, cu
obligaţia de a desfăşura activitatea de
creştere a animalelor şi/sau de
producere de nutreţuri combinate.

Alin.(1) al art.4 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art.4. � (1) Atribuirea în folosinţă gratuită
a construcţiilor zootehnice dezafectate, a
fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate,
a terenurilor de sub construcţii şi a celor din
incintă persoanelor prevăzute la art. 2 lit.c)
se face în baza unui contract pe care acestea
îl încheie cu consiliile locale, Agenţia
Domeniilor Statului şi/sau cu Autoritatea
pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului, după caz, pentru o
perioadă de 10 ani, cu obligaţia de a
desfăşura activitatea de creştere a animalelor
şi/sau de producere de nutreţuri combinate."

Deputat. Gheorghe Pribeanu - PRM

1.
2. Pentru a urgenta popularea
cu animale şi păsări a
adăposturilor zootehnice.

5. După art. 6 se introduce un nou articol, art.
61, cu următorul cuprins:
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" Art. 61. - (1) Construcţiile zootehnice şi
fabricile de nutreţuri combinate
dezafectate care la data aplicării legii au
fost închiriate sau date în folosinţă unor
persoane fizice sau juridice şi care sunt
folosite cu altă destinaţie decât cea pentru
care au fost construite vor fi atribuite în
conformitate cu art. 1, în condiţia în care
sunt solicitate, pentru preluarea acestor
construcţii în condiţiile prezentei legi.
(2) Persoanele fizice sau juridice care au
în folosinţă, în contract de închiriere sau
asociere, construcţii zootehnice şi fabrici
de nutreţuri combinate dezafectate şi nu
desfăşoară în acestea activităţile pentru
care au fost destinate vor opta fie pentru
folosirea acestor spaţii în conformitate cu
prezenta lege, fie să le elibereze în termen
de maximum 6 luni, cu condiţia
despăgubirii acestora de cel care preia
construcţia cu cuantumul sumelor alocate
pentru reparaţia construcţiei respective.
(3) Acordarea de despăgubiri se va face în
condiţia în care cheltuielile de reparaţii au
fost făcute pentru aducerea spaţiilor
respective în condiţiile pentru care au fost
proiectate şi construite.

Deputat: Mircea Nicu Toader - PD

1.Deoarece o parte din
construcţiile zootehnice şi
fabricile de nutreţuri
combinate dezafectate au fost
date în folosinţă unor persoane
fizice sau juridice care le-au
dat o altă destinaţie şi care
pentru folosirea acestora au
cheltuit sume necesare
reparării construcţiilor
respective se impune ca şi
aceste construcţii să fie
utilizate total sau parţial cu
destinaţie iniţială. Acest lucru
este posibil numai în condiţia
în care există solicitări din
partea celui care o are în
folosinţă sau a unei terţe
persoane pentru preluarea
construcţiilor respective în
scopul prevăzut de lege.
2. Pentru respectarea
prevederilor legislaţiei în
vigoare.

6. Art. 7. - (1) La expirarea termenului de Alin.(1) al art.7 se modifică şi va avea
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5 ani prevăzut în contractul de atribuire
în folosinţă gratuită, fabrica de nutreţuri
combinate, construcţia zootehnică,
terenul de sub acestea şi incintele
aferente pot fi vândute persoanelor
prevăzute la art. 2 lit. c), care le-au avut
în folosinţă gratuită, potrivit
prevederilor prezentei ordonanţe de
urgenţă, la un preţ echivalent cu 10%
din valoarea acestora la momentul
atribuirii în folosinţă gratuită, stabilită
potrivit normelor metodologice.

următorul cuprins:
"Art. 7. - (1) La expirarea termenului de 10
ani prevăzut în contractul de atribuire în
folosinţă gratuită, fabrica de nutreţuri
combinate, construcţia zootehnică, terenul
de sub acestea şi incintele aferente pot fi
vândute persoanelor prevăzute la art. 2 lit.
c), care le-au avut în folosinţă gratuită,
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de
urgenţă, la un preţ echivalent cu 10% din
valoarea acestora la momentul atribuirii în
folosinţă gratuită, stabilită potrivit normelor
metodologice."

Deputat: Ion Ştefan - PSD
Deputat: Petre Posea - PSD

1. Pentru ca  afacerea să
prospere, e necesară o
perioadă mai lunga de
activitate.
2. Pentru urgentarea populării
cu animale şi păsări a
adăposturilor zootehnice,
termenul a fost stabilit la 3
ani.

7. Art. 7. - (1) La expirarea termenului de
5 ani prevăzut în contractul de atribuire
în folosinţă gratuită, fabrica de nutreţuri
combinate, construcţia zootehnică,
terenul de sub acestea şi incintele
aferente pot fi vândute persoanelor
prevăzute la art. 2 lit. c), care le-au avut
în folosinţă gratuită, potrivit
prevederilor prezentei ordonanţe de
urgenţă, la un preţ echivalent cu 10%
din valoarea acestora la momentul
atribuirii în folosinţă gratuită, stabilită
potrivit normelor metodologice.

Alin.(1) al art.7 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art. 7. - (1) La expirarea termenului de 5
ani, dacă prevederile contractului de
atribuire în folosinţă gratuită au fost
respectate, fabrica de nutreţuri combinate,
construcţia zootehnică, terenul de sub
acestea şi incintele aferente pot fi vândute
persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), care le-
au avut în folosinţă gratuită, potrivit
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă,
la un preţ echivalent cu 10% din valoarea
acestora la momentul atribuirii în folosinţă
gratuită, stabilită potrivit normelor

1. Pentru o redactare mai
bună.
2.   Comisia a hotărât
menţinerea redactării din
textul iniţial.



0. 1. 2. 3.

15

metodologice."

Deputat: Alexandru Pereş - PD
Deputat: Ştefan Popescu Bejat - PD

                  Preşedinte,        Secretar,

   Ilie NEACŞU              Victor NEAGU

Întocmit: Experţi parlamentari,
  Aneta Barbu

                Anton Păştinaru


