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privind cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României asupra 

proiectului de Lege privind acordarea formelor de ajutoare restante în sectorul 
vegetal - (PL.x 541/2010/2011) 

 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice a fost sesizată spre reexaminare asupra proiectului de Lege 
privind acordarea formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal, transmis cu 
adresa nr.PL.x 541/2010/2011 din 7 noiembrie 2011.  

Preşedintele României, la data de 14 iunie 2011, s-a adresat Parlamentului cu 
cererea de reexaminare asupra proiectului de Lege privind acordarea formelor de 
ajutoare restante în sectorul vegetal. 

În şedinţa din data de 18 februarie 2013, plenul Camerei Deputaţilor, în 
temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât 
retrimiterea la Comisie a  Legii privind acordarea formelor de ajutoare restante 
în sectorul vegetal, în vederea întocmirii unui raport înlocuitor. 

În urma reexaminării, Senatul, în şedinţa din 31 octombrie 2011, a admis 
cererea formulată de Preşedintele României şi în consecinţă a respins proiectul de 
lege sus menţionat.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea formelor de sprijin 
financiar restante pe anul 2009, producătorilor agricoli din sectorul vegetal, resursele 
financiare aferente măsurilor de sprijin urmând să se asigure de la bugetul de stat, în 
limita prevederilor bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe 
anul 2011.  



 2

Legea privind acordarea formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal 
face parte din categoria legilor ordinare potrivit prevederilor art.73 din Constituţia 
României, republicată. 

Dezbaterea cererii de reexaminare s-a făcut potrivit prevederilor art. 135 alin. 
(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare. La 
dezbaterea cererii de reexaminare a participat ca invitat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, domnul  Valeriu Şoneriu - secretar de stat în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările Comisiei  au fost prezenţi 33 de deputaţi, din totalul de 34 membri 
ai comisiei.  

În şedinţa din 8 mai 2013, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (27 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere), să supună plenului Camerei 
Deputaţilor raportul de adoptarea a cererii de reexaminare şi respingerea 
proiectului de lege.  

 
Proiectul de lege potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE,      SECRETAR,    

Nini SĂPUNARU     Costel ŞOPTICĂ      

 
 
 
 
 

Consilier, Anton Păştinaru  

Consilier, Ioana Goţa  
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