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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru constituționalitate Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice 
  

Bucureşti, 08.09.2021  

PLx 288/2020/2021 

 

 

BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Legii privind 

instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor 

agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile, aflată în procedură de 

reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 591 din 14 iulie 2020, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.881 din 28 septembrie 

2020, cu care Comisia pentru constituționalitate şi Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate în fond prin  

adresa PLx 288/2020/2021. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria 

legilor ordinare.  

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Ringo DĂMUREANU 

 

 

P R E Ş E D I N T E      

Adrian-Ionuț CHESNOIU                                   

 

 

 

   

  

roxana.david
conform cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru constituționalitate  

Nr.4c-23/93/2021 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice 

Nr.4c-5/363/2020/2021 

  

Bucureşti, 08.09.2021  

PLx 288/2020/2021 

                                                                                                                              

RAPORT COMUN  

asupra Legii privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de 

despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice 

nefavorabile 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate, cu Legea 

privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri 

producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile, aflată în 

procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 591 din 

14 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.881 din 28 

septembrie 2020, trimisă cu adresa nr.PL-x 288/2020/2021. 

Această Lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

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

transmisă spre promulgare Președintelui României la data de 29 mai 2020. 

Guvernul României a trimis în data de 17 iunie 2020 o sesizare de 

neconstituționalitate referitoare la prevederile Legii privind instituirea unui ajutor 

de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de 

fenomene meteorologice nefavorabile. 

Curtea Constituțională prin Decizia nr. 591/2020 a admis obiecția de 

neconstituționalitate formulată asupra Legii privind instituirea unui ajutor de stat 

pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene 

meteorologice nefavorabile. Curtea Constituțională a constatat că Legea este 

neconstituțională în ansamblul său. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins Legea, în cadrul 

procedurii de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale în ședința din 

22 martie 2021. 
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Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale      

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

Legea supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

juridic pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat, în vederea acordării de 

despăgubiri producătorilor agricoli ale căror culturi sunt afectate de fenomene 

meteorologice nefavorabile, pentru continuării activității acestora. 

În conformitate cu prevederile art.62 și art.64 din Regulamentul Camerei 

deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice au reexaminat Legea sus-menționată în 

şedinţa din 7 aprilie 2021. 

La lucrările Comisiei membrii acesteia au fost prezenţi conform listei de 

prezenţă. 

În urma dezbaterii Deciziei privind sesizarea de neconstituționalitate şi a 

Legii respinse de Senat, deputații Comisiei pentru agricultură, au hotărât cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a Legii 

privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri 

producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile. 

 

Comisia pentru constituționalitate a reexaminat Legea sus-menţionată în 

şedinţa din data de 8 septembrie 2021. 

Din numărul total de 13 membri ai Comisiei pentru constituționalitate au 

participat la şedinţă 11 deputaţi. 

Comisia pentru constituționalitate a hotărât, cu unanimitate de voturi, să își 

însușească raportul preliminar transmis de Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice. 

Membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea Legii 

privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri 

producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, actul normativ face parte din 

categoria legilor ordinare.  

           

       

 

 P R E Ş E D I N T E 

Ringo DĂMUREANU  

 

 

P R E Ş E D I N T E      

Adrian-Ionuț CHESNOIU  

 

       

S E C R E T A R 

Laurenţiu-Nicolae CAZAN 

 

S E C R E T A R       

           Constantin BÎRCĂ  

  

 

 
Consilier   parlamentar,                    Consilier parlamentar, 

Roxana David                                                                                                                                                                  Alexandra Simionel                                                                                                                  

Silvia Olaru     

 


