
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor 
comerciale din domeniul agriculturii 

 
 
Instituţiile publice implicate în elaborarea actelor normative în 

conformitate cu politica economică a Guvernului şi tendinţele pe plan mondial, a 
strategiei de dezvoltare a agriculturii, au fost sesizate de către investitorii din 
agricultură cu privire la situaţia economică dezastruoasă a societăţilor comerciale 
din agricultură care au ca obiect de activitate exploatarea terenurilor cu destinaţie 
agricolă din domeniul public sau privat al statului. 

Un aspect foarte important ce a fost sesizat priveşte faptul că, din actele 
de comerţ pe care le realizează în agricultură, aceste societăţi comerciale nu au 
posibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile bugetare restante (impozite, taxe, 
contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare) sau obligaţiile contractuale faţă de 
Agenţia Domeniilor Statului, aferente perioadei dinaintea privatizării. 

În acest sens, nivelul datoriilor bugetare al societăţilor comerciale 
cuprinse în anexele la Legea nr. 268/2001 este de aproximativ 5.600 miliarde lei. 

Principala problemă care a apărut în privinţa achitării obligaţiilor 
bugetare şi respectării obligaţiilor contractuale este reprezentată de dinamica 
fondului funciar aflat în patrimoniul Agenţiei, determinată de retrocedarea conform 
prevederilor legilor fondului funciar. 

Astfel, s-a ajuns în situaţia în care în obiectul contractului au fost incluse 
suprafeţe de teren ce au fost retrocedate către terţi, concesionarii având obligaţia, 
conform clauzelor contractuale, să plătească redevenţa şi pentru aceste suprafeţe, 
deşi nu au exploatat aceste suprafeţe. 

De asemenea, un alt aspect invocat se referă la condiţiile climaterice din 
România ce au determinat scăderea drastică a producţiilor agricole obţinute pe 
terenurile cu destinaţie agricolă. 

În condiţiile anului 2003 producătorii agricoli au ajuns la pragul 
dezastrului. 

Acest fapt, coroborat cu lipsa unor prevederi legale privind acordarea 
despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură, a avut ca urmare 
înregistrarea unor pierderi semnificative de către investitorii din agricultură. 

Până la apariţia Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în 
caz de calamităţi naturale în agricultură, instituţiile publice implicate nu au avut 
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baza legală pentru acordarea unor sume de bani drept despăgubiri pentru pierderile 
cauzate de calamităţile naturale. 

În acest sens, nu a fost posibilă includerea în contractele de concesiune a 
unor clauze care să exonereze concesionarii de plata redevenţei pentru suprafeţele 
de teren calamitate. 

De asemenea, lipsa sistemelor de irigaţii, dar şi faptul că sistemele de 
irigaţii aflate pe terenurile cu destinaţie agricolă aflate în domeniul public sau 
privat al statului nu au putut fi puse în funcţiune din cauza lipsei mijloacelor 
financiare, a dus la accentuarea problemelor cu care se confruntă investitorii din 
agricultură. 

Având în vedere aceste aspecte, a apărut necesară iniţierea unei propuneri 
legislative prin care aceste societăţi comerciale să fie susţinute în vederea 
dezvoltării agriculturii pentru integrarea în Uniunea Europeană. 

Această propunere legislativă este fundamentată şi pe faptul că 
majoritatea obligaţiilor bugetare neachitate provin din perioada în care acţionar la 
majoritatea societăţilor comerciale ce deţineau în exploatare terenuri cu destinaţie 
agricolă, foste IAS-uri, era statul român, trecerea la privatizarea acestor societăţi 
realizându-se cu dificultate şi cu efect direct asupra performanţelor economice ale 
acestor societăţi comerciale. 

Măsura de exonerare a societăţilor comerciale din agricultură în ceea ce 
priveşte plata obligaţiilor prevăzute de prezenta lege are un efect direct asupra 
fluidizării şi celerităţii colectării fondurilor la bugetul de stat, eliminându-se în 
acest sens şi blocajul din economie. 

Motivul este reprezentat de faptul că resursele băneşti de la plata cărora 
sunt exonerate societăţile comerciale din agricultură, potrivit prezentei legi, sunt 
investite pentru înlăturarea deficienţelor prezentate. 

De asemenea, se creează posibilitatea obţinerii de către investitori a unor 
credite de la societăţile bancare sau a unor fonduri provenite de la Uniunea 
Europeană, derulate prin Agenţia SAPARD. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 

privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul 
agriculturii. 

 
 
 

 


		2004-05-25T12:27:52+0300
	Marian Botocan
	I attest to the accuracy and integrity of this document




