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În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat,  Comisia  pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a fost sesizată spre dezbatere în  fond,  cu propunerea legislativă 
pentru modificarea art. 16 alin.(1) din  Legea zootehniei nr. 32/2019, 
transmisă cu adresa nr. Plx. 463  din 14  octombrie  2019  și înregistrată cu nr.4c-
5/490  din 14 octombrie  2019. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observații 
și propuneri (nr. 490/14.06.2019). 

Guvernul prin punctul de vedere nr. 386/04.09.2019, nu susține adoptarea 
inițiativei legislative. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins inițiativa legislativă 
în şedinţa din 7  octombrie  2019. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil propunerea 
legislativă (17.12.2019). 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.16 alin.(1) 
din Legea nr.32/2019, în sensul eliminării sintagmei „ovine, caprine”, astfel încât, 
Agenţia Domeniilor Statului să încheie contracte de concesiune/închiriere/arendare 
a terenurilor cu destinaţie agricolă – libere de contract – prin atribuire directă, cu 
crescătorii de animale, persoane fizice sau persoane juridice, care nu dispun de 
terenuri cu destinaţie agricolă concesionate/arendate/închiriate, din următoarele 
specii: taurine, bubaline, suine, precum şi cu crescătorii de păsări. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
servicii specifice au examinat propunerea legislativă, în şedinţa online  din 
23.06.2020. 



Membri Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au fost prezenţi online la dezbatere conform listei de prezență. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat online, în conformitate 
cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat  domnul 
Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat în cadrul Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au 
hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți,  să supună plenului Camerei 
Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentul admis  redat în 
anexa la prezentul raport . 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.  

 
 

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

 
 
 
                      
   
 
 
 
 

Șef serviciu Consilier Anton Păștinaru 
Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
crt. Text Legea zootehniei nr. 32/2019 Text 

Propunere legislativă 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
1.  LEGE 

 pentru modificarea art. 16 
alin.(1) din Legea zootehniei 

nr. 32/2019 

Lege pentru modificarea art. 16 
alin.(2) din Legea zootehniei nr. 

32/2019 

 

2.  Articol unic.-La articolul 16 din 
Legea zootehniei nr. 32/2019, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 53 din 21 
ianuarie 2019, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 

Articol unic.- Alineatul (2) al 
articolului 16 din Legea zootehniei nr. 
32/2019, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 53 din 21 
ianuarie 2019, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 

3. Art. 16.- 
(1)Prin derogare de la prevederile 
art. 211-216 din Legea nr. 268/2001 
privind privatizarea societăţilor ce 
deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului, cu modificările şi 
completările ulterioare, Agenţia 
Domeniilor Statului încheie contracte 
de concesiune/închiriere/ 
arendare, după caz, a terenurilor cu 
destinaţie agricolă, libere de 
contract, prin atribuire directă, în 
condiţiile legii, cu crescătorii de 
animale, persoane fizice sau 
persoane juridice, care nu dispun de 
terenuri cu destinaţie agricolă 
concesionate/arendate/ 
închiriate, din următoarele specii: 
taurine, bubaline, ovine, caprine, 
suine, precum şi cu crescătorii de 
păsări. 

„Art.16.-  
(1)Prin derogare de la prevederile 
art. 211-216 din Legea 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, cu 
modificările și completările 
ulterioare, Agenția Domeniilor 
Statului încheie contracte de 
concesiune/închiriere/arendare, 
după caz, a terenurilor cu 
destinație agricolă, libere de 
contract, prin atribuire directă, în 
condițiile legii, cu crescătorii de 
animale, persoane fizice sau 
persoane juridice, care nu dispun 
de terenuri cu destinație agricolă 
concesionate/arendate/ 
închiriate, din următoarele specii: 
taurine, bubaline, suine, precum și 
cu crescătorii de păsări.“ 

 Se elimină 
 
 
 

 
 

 

4. 
 

Art.16  
(2) Consiliile judeţene şi unităţile 
administrativ-teritoriale, care deţin 

 
 
 

  
“ (2) Prin derogarea de la 
prevederile art. 315 din Ordonanța 

Având în vedere 
necesitatea respectării 
condiţiilor legale cu 
privire le încheierea 
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în proprietate publică/privată sau în 
administrare 
terenuri cu destinaţie agricolă, libere 
de contract, încheie contracte de 
concesiune/închiriere/arendare, 
după caz, prin 
atribuire directă, în condiţiile 
legislaţiei în vigoare, cu crescătorii 
de animale prevăzuţi la alin. (1). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul 
administrativ unităţile administrativ-
teritoriale, respectiv comunele şi 
oraşele, care deţin în proprietate 
publică/privată sau în administrare 
terenuri cu destinaţie agricolă, libere de 
contract, pot încheia contracte de 
concesiune/închiriere/ 
arendare, după caz, prin atribuire 
directă, cu crescătorii de animale 
prevăzuţi la alin.(1).” 
Autor: 
Deputat PSD Lucian-Eduard Simion 
 

contractelor de 
concesiune/închiriere/are
ndare în cazul terenurilor 
agricole, proprietate 
publică sau privată 
unităţilor administrativ-
teritoriale, 
Ţinând cont de dispoziţiile 
OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
care stipulează că 
bunurile ce aparţin 
domeniului public sau 
privat, de interes local, se 
pot închiria sau 
concesiona prin licitaţie 
publică, În considerarea 
faptului că procedura 
încheierii contractelor de 
închiriere/concesiune/are
ndare trebuie să fie 
realizată prin licitaţie 
publică şi nu prin atribuire 
directă, aşa cum prevede 
actuala formă a Legii 
zootehniei, 
Luând în considerare 
faptul că actualele norme 
duc la imposibilitatea 
aplicării legii,  
Este necesară adoptarea 
urgentă a actualului 
amendament. 
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