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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative privind 
solicitarea, constituirea şi administrarea garanţiilor aferente măsurilor derulate în 
cadrul Politicii Agricole Comune precum şi pentru modificarea, respectiv abrogarea 
unor acte normative, trimisă cu adresa nr. Plx.204/2015 din 9 martie 2015 Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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PREŞEDINTE, 
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asupra propunerii legislative privind solicitarea, constituirea şi  
administrarea garanţiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii 

Agricole Comune precum şi pentru modificarea, respectiv abrogarea  
unor acte normative 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, 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 solicitarea, constituirea şi administrarea 
garanţiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum 
şi pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative, trimisă cu adresa nr. 
Plx.204/2015 din 9 martie 2015. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 
în şedinţa din 4 martie 2015. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru afaceri europene şi avizul favorabil al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
transpunerea legislaţiei europene referitoare la constituirea şi gestionarea garanţiilor 
depuse de beneficiarii privaţi ai fondurilor în cadrul Politicii Agricole Comune - în 
conformitate cu Regulamentul UE nr.282/2012 şi Regulamentul nr. 1234/2007 al 
Consiliului şi CE; modificarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea Agenţiei de Plăţi şi 
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Intervenţie pentru Agricultură, precum şi modificarea şi completarea OUG nr.74/2009 
privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci  şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

 
Astfel,  Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 28 aprilie 2015, iar Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci în şedinţa din ziua de 05 mai 2015.  

La dezbaterile Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi la cele ale Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a participat, în 
calitate de invitat, în conformitate cu prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, din partea 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, domnul Ioan Uţiu – secretar de stat. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au fost prezenți 35 deputaţi din totalul de 37 de membri, iar la cele ale 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa 31 deputaţi din totalul 
de 34 de membri. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind solicitarea, constituirea şi 
administrarea garanţiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole 
Comune precum şi pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative 
întrucât Regulamentul UE nr.282/2012 şi Regulamentul nr. 1234/2007 al Consiliului 
precum şi CE, a căror transpunere se urmarea, au fost abrogate astfel propunerea 
legislativă rămânând fără obiect de reglementare. 

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