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Parlamentul României
Camera Deputaţilor

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
Bucureşti, 27.03.2018
Nr. 4c-11/776/2016/2018

COMISIA PENTRU
AGRICULTURĂ,
SILVICULTURĂ, INDUSTRIE
ALIMENTARĂ ŞI SERVICII
SPECIFICE
Nr. 4c-4/100
PL-x 277/2016

BIROULPERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN privind propunerea
legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 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 statutului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, trimis cu adresa
nr. Pl-x 277 din 15 iunie 2016, sub nr.4c-11/776 din 16 iunie 2016, respectiv
sub nr.4c-4/348 din 16 iunie 2016.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face
parte din categoria legilor organice.

PREŞEDINTE,
Eugen NCOLICEA

PREŞEDINTE,
Alexandru STĂNESCU
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
Bucureşti, 27.03.2018
Nr. 4c-11/776/2016/2018

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ,
SILVICULTURĂ, INDUSTRIE
ALIMENTARĂ ŞI SERVICII
SPECIFICE
Nr. 4c-4/100

Plx.277/2016
RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative pentru completarea art. 20 din Legea
nr.17/2014 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
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în
fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea art. 20 din Legea
nr.17/2014 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 transmisă cu adresa nr.Pl-x 277 din 15 iunie 2016
şi înregistrată cu nr.4c-4/348/16.06.2016, respectiv nr. 4c-4/348/16.06.2016.
Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa
legislativă în şedinţa din 7 iunie 2016.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată,
şi ale art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificări şi completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin
avizul nr. 193/08.03.2016.
Guvernul, prin punctul de vedere transmis nu susţine adoptarea
acestei iniţiative legislative.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea
art.20 din Legea nr.17/2004 privind unele măsuri de reglementare a vânzăriicumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii
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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, în sensul stabilirii unui interval de timp pentru finalizarea
contractelor de vânzare-cumpărare care au la bază antecontracte, pacte de
opţiune încheiate înainte de intrarea în vigoare.
În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cele două Comisii au dezbătut iniţiativa
legislativă în şedinţe separate.
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege sus menţionat în
şedinţa din 27 februarie 2018.
La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 24
membri ai comisiei.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de
lege în şedinţa din data de 27 martie 2018.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost
prezenţi la şedinţă conform listei de prezenţă.
În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de
respingere a propunerii legislative pentru completarea art. 20 din Legea
nr.17/2014 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, întrucât există o propunere legislativă în
dezbatere la Senat, agreată de Guvern-BP-22/2017.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea
legislativă face parte din categoria legilor organice.
PREŞEDINTE,
Eugen NICOLICEA

PREŞEDINTE,
Alexandru STĂNESCU

SECRETAR,
Alina-Elena TANASESCU

SECRETAR,
Dan CIOCAN

Consilier parlamentar Florica Manole

Consilier parlamentar, Ionela Began
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