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AL 
CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 
 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm, alăturat Raportul 
comun asupra propunerii legislative privind protejarea agriculturii și zootehniei 
în România, transmisă spre dezbatere, în fond, Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice  cu adresa nr. Plx. 70 din 26 februarie 2018. 

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

PREŞEDINTE, 
 

Alexandru STĂNESCU 

PREŞEDINTE, 
 

Marius – Constantin BUDĂI 
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RAPORT COMUN 
 

 asupra propunerii legislative 
 privind protejarea agriculturii și zootehniei în România 

(Plx 70/2018) 
 
În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă 
privind protejarea agriculturii și zootehniei în România, transmisă cu adresa nr. Plx 
70 din 26 februarie 2018 și înregistrată sub numărul 4c-2/......, respectiv 4c-4/81. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.848/12.10.2017, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

Guvernul, prin punctul de vedere nr. 3132/DPSG/26.03.2018, nu susține 
adoptarea propunerii legislative. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 
legislativă în ședința din 19 februarie 2018. 

Conform prevederilor art. 76 alin.(1) din Constituţia României, republicată 
şi ale art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

Comisia pentru industrii și servicii, cu avizul nr.4c-3/75 din 6 martie 
2018, a avizat negativ propunerea legislativă.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului 
legislativ necesar pentru protejarea agriculturii şi zootehniei, în sensul reducerii 
presiunii fiscale asupra producătorilor agricoli şi a crescătorilor de animale, prin 
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scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţionarea utilajelor, 
echipamentelor şi a pieselor de schimb destinate activităţilor agricole şi zootehnice, 
precum şi scutirea de la plata oricăror obligaţii fiscale sau financiare către buget, 
pentru terenul agricol, clădirile destinate creşterii animalelor şi producerii furajelor, 
clădirilor destinate depozitării produselor agricole precum şi pentru terenurile 
aferente acestor clădiri. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci au  dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 4 
aprilie 2018, iar cei ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice au examinat proiectul de lege în şedinţa din 17 aprilie 2018. 

Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au 
fost prezenţi la dezbatere 25 deputaţi. 

Din totalul de 25 membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi la dezbatere 24 deputaţi. 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri au 
participat ca invitaţi: domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și doamna Maria Gheorghiță, director Agenția 
Națională de Zootehnie. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea  propunerii legislative privind protejarea agriculturii și 
zootehniei în România din următorul motiv: 

- inițiativa legislativă nu întrunește condițiile  unui act   normativ   întrucât 
soluțiile propuse nu acoperă întreaga problematică a raporturilor sociale ce fac 
obiectul ei. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

PREŞEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU 

 

PREŞEDINTE, 

Marius – Constantin BUDĂI 

SECRETAR, 

Dan CIOCAN 

 

SECRETAR, 

Marilen – Gabriel PIRTEA 

                  Şef serviciu  Anton Păștinaru   

Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 

                          Şef serviciu Giorgiana Ene                   

               Consilier parlamentar Vasilica Popa 
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