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În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea 
şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi 
Alimentare, transmis cu adresa  nr.PL.x 77 din 5 martie 2018 şi înregistrat sub  
nr.4c-4/104/06.03.2018.  

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 este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 28 februarie 2018. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1052/06.12.2017, avizează favorabil  
proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, aprobată 
cu modificări prin Legea nr.24/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea colectării, verificării informaţiilor primare, centralizării, procesării, 
analizării şi transmiterii informaţiilor privind piaţa produselor agricole şi 
alimentare, prevăzute la Anexele I-III din regulamentul de punere în aplicare 
(UE)2017/1185 de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de 
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Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Oficiul Naţional al Viei şi Produselor 
Vitivinicole, după caz. 

Totodată, prin proiect se introduc prevederi distincte referitoare la piaţa 
zahărului şi a laptelui, precum şi pentru sectorul apicol, în scopul implementării 
noilor dispoziţii europene în materie.  

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice au examinat proiectul de lege în şedinţa din 20 martie 2018.  

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au fost prezenţi 25 deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu 
prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 
Floricel Maricel Dima, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei, au hotărât, în unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
Raportul de adoptare, în forma prezentată de Senat, a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2008 
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa 
Produselor Agricole şi Alimentare. 

Proiectul de lege sus menţionat face parte din categoria legilor ordinare, 
potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 
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