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 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, transmisă cu adresa   
nr.Plx. 277 din 23 martie 2015 şi înregistrată sub nr.4c-4/170/24.03.2015.  

La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, punctul de vedere negativ al Guvernului şi avizul negativ al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, preconizându-se ca biroul permanent al colegiului judeţean al camerei 
agricole judeţene să fie format din cel mult 9 membri, dintre care un preşedinte, 
maxim 3 vicepreşedinţi, un secretar şi maxim 4 membri. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 33 deputaţi, din totalul de 36 membri ai 
comisiei. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală în şedinţa din              
15 aprilie 2015. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 
Daniel Botănoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
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În urma dezbaterilor,  membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de 
voturi, să supună spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor raportul 
de respingere a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind 
camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din următorul motiv:  

 modificările propuse ar produce confuzii, instabilitate şi nesiguranţă în 
rândul fermierilor, membri ai camerelor. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii  face parte din categoria legilor 
ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

Propunerea legislativă  a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18 martie 
2015. 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind 
camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală, 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 parlamentar,  
          Goţa Ioana 


