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Vă înaintăm alăturat RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative 
pentru modificarea Legii 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, trimisă spre dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice, cu adresa nr. Pl -x 553 din 1 septembrie 2015. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Liviu CIUCĂ 

PREŞEDINTE, 

Nini SĂPUNARU 
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RAPORT  COMUN  
asupra  propunerii legislative pentru modificarea Legii 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 temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, împreună cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi servicii specifice, au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea Legii 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, trimisă cu adresa nr. Pl-x 553 din 1 septembrie 
2015. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 29 iunie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, conform 
avizului nr.401 din 23 aprilie 2015. 

Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
completarea Legii 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 
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Statului, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul neaplicării prevederilor 
acestei legi antecontractelor şi pactelor de opţiune încheiate anterior intrării în vigoare a 
Legii nr.17/2014. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii celor două Comisii au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe 
separate.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 27 octombrie 
2015. La dezbateri au fost prezenţi 31 deputaţi din numărul total de 35 membri ai 
Comisiei pentru agricultură. 

La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu 
prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Dumitru 
Daniel Botănoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea 
legislativă în  şedinţa din 23 noiembrie 2015. 

La dezbateri au fost prezenţi, conform listei de prezenţă, 20 deputaţi din 
numărul total de 26 deputaţi ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative pentru modificarea Legii 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 raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Bogdan Liviu CIUCĂ 

PREŞEDINTE, 
Nini SĂPUNARU  

 
      

SECRETAR, 
Sorin Constantin STRAGEA 

SECRETAR, 
Costel ŞOPTICĂ 

 
 
 
 
   Consilier parlamentar,          Consilier parlamentar, 
         Silvia Olaru                             Anton Păştinaru 
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