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RAPORT  ÎNLOCUITOR  
privind cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, 

piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II 
din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală 

(PL.x 334/2013/2014) 
 
 În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre 
reexaminare asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru 
abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală, transmis cu adresa nr. PL.x 
334/2013/2014 din 24 februarie 2014. 

Această lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată, a fost 
transmisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 20.11.2013. 

Preşedintele României, la data de 9 decembrie 2013, s-a adresat 
Parlamentului cu cererea de reexaminare asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. 
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În urma reexaminării, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în 
şedinţa din 17 februarie 2014, a adoptat proiectul de lege sus menţionat, cu 
respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, 
republicată.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin.(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
Decizională.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, precum şi abrogarea 
art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală.   

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice au analizat cererea de reexaminare asupra proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele 
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele 
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală  în şedinţa din 8 
aprilie 2014. 

La dezbateri au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul de 36 membri ai 
Comisiei.  

La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, domnul Nagy Péter Tamás, secretar 
de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură au hotărât, 
cu majoritate de voturi (25 de voturi pentru respingere, 6 voturi împotrivă 
şi 2 abţineri), să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, respingerea cererii de reexaminare formulată de Preşedintele 
României şi adoptarea proiectului de lege în forma aprobată iniţial de 
Parlamentul României. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

  Nini SĂPUNARU            Costel ŞOPTICĂ    

     
Consilier, Anton Păştinaru        
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