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RAPORT PRELIMINAR  

 

asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri 

în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal - 

bugetare 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice au fost sesizate cu Legea pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi 

stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea 

unor măsuri fiscal – bugetare, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a 

Deciziei Curții Constituționale nr. 904 din 16 decembrie 2020, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.73 din 22 ianuarie 2020. 

Această Lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art.75 și ale art.76 alin (2) din Constituția României, republicată, a 

fost transmisă spre promulgare Președintelui României la data de 12  noiembrie 

2020. 

Guvernul României a trimis în data de 2 decembrie 2020 o sesizare de 

neconstituționalitate referitoare la prevederile  Legii pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi 

stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor 

măsuri fiscal – bugetare. 

Ca urmare a sesizării de neconstituționalitate, Curtea Constituțională a 

pronunțat Decizia nr.904 din 16 decembrie 2020, prin care admite obiecția de 
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neconstituționalitate formulată și constată că Legea pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi 

stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor 

măsuri fiscal – bugetare, este neconstituțională în ansamblul său. 

În urma reexaminării, Senatul în calitate de primă cameră sesizată, în 

şedinţa din 6 aprilie 2021, a adoptat Legea pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.78-2019 privind modificarea unor acte normative şi 

stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor 

măsuri fiscal-bugetare. 

  Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaților 

este Cameră decizională. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și-au 

desfășurat lucrările cu prezenţă fizică şi online în ziua de 21 septembrie 2021. 

La lucrările Comisiei deputații membrii ai acesteia şi-au înregistrat 

prezența conform listei de prezență.  

În urma reexaminării, membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru constituționalitate şi 

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

un raport preliminar de adoptare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea 

unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri 

fiscal – bugetare, în forma adoptată de Senat. 
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