
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică  economică, 

 reformă şi privatizare 
 Bucureşti,  

Nr. 21/137/20.04.2006 
   

 
 

A   V   I   Z 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea şi completarea 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, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională (PLx 248/2006) 

 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă,  cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

4/2006 pentru modificarea şi completarea 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, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 20 

aprilie 2006. 
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             Proiectul de lege urmăreşte modificarea şi completarea 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, intervenţii legislative determinate de intrarea în vigoare, în luna 

martie 2006, a prevederilor Titlului XI – Renta viageră agricolă din Legea nr. 

247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 

măsuri adiacente, dată de la care Agenţia Domeniilor Statului trebuie să înceapă 

plata rentei viagere agricole celor care beneficiază de aceasta. 

  Totodată, sunt propuse măsuri referitoare la recuperarea în regim de urgenţă a 

debitelor rezultate din contractele încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, ca 

urmare a incapacităţii de plată a partenerilor contractuali afectaţi de calamităţi, 

precum şi la cadrul  legal pentru funcţionarea în condiţii optime a activităţii din 

cadrul acestei agenţii. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât cu 23 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă ca 

proiectul de lege să fie aprobat, în forma adoptată de Senat.    
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      Mihai Tudose 

         SECRETAR 
         Vasile Cosmin Nicula 
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