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Către, 
                                 BIROUL PERMANENT 
                                                AL 
                             CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare vă înaintăm, alăturat  Raportul de respingere asupra 
Proiectului de Lege pentru abrogarea Legii nr. 133/2019 pentru înființarea Agenției 
pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, transmis spre dezbatere în 
fond, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice cu 
adresa nr. PLx.  370 din 20 septembrie 2021. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 
PREȘEDINTE, 

Florin-Ionuț BARBU 
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RAPORT DE RESPINGERE 
asupra Proiectului de Lege pentru abrogarea Legii nr. 133/2019 pentru înființarea 

Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare  
(PLx.370/2021) 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia  pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în  fond cu Proiectul de 
Lege pentru abrogarea Legii nr. 133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea 
și Marketingul Produselor Agroalimentare, înregistrat la Comisia pentru agricultură cu nr. 
4c-5/645/21.09.2021. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă ca 
urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 
României, republicată,  în şedinţa din 14 septembrie 2021. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil (nr. 348/20.05.2021) propunerea legislativă, cu 
observații și propuneri. 

Consiliul Economic și Social a avizat negativ proiectul de act normativ, conform 
avizului nr.3864/12.05.2021. 

Guvernul prin punctul de vedere nr. 1376/16.07.2021 susține adoptarea inițiativei 
legislative, cu observații și propuneri. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil (nr. 4c-
13/715/21.11.2021) proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea Legii nr. 133/2019 pentru 
înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare.  
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În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a dezbătut proiectul de lege în ședința desfășurată în 
sistem mixt din data de 22 februarie 2022. 

Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
La dezbateri, în conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare au participat în calitate de 
invitați din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: domnul Aurel Simion – 
secretar de stat și domnul Viorel Morărescu – director. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au hotărât, cu 
majoritate de voturi (s-au înregistrat 3 voturi împotrivă și 2 abțineri), respingerea 
proiectului de lege, din următoarele motive: 

 Legea nr. 133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul 
Produselor Agroalimentare este un act normativ strict necesar producătorilor 
agricoli și nu poate fi abrogat; 

 Termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 133/2019 pentru înființarea Agenției 
pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare a fost prorogat de 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021, la data de 1 ianuarie 2023. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 
PREȘEDINTE, SECRETAR, 

Florin-Ionuț BARBU 
 
 
 
 

Constantin BÎRCĂ 

Șef serviciu consilier parlamentar Anton Păștinaru 
Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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