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AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind
înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi
avizare, cu proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind înfiinţarea
şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, trimis cu adresa nr. PL
x. 704 din 5 decembrie 2011 şi înregistrată cu nr. 31/1204 din 7 decembrie 2011.
Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.
(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră
Decizională.
Potrivit dispoziţiilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 19 decembrie 2011.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în data de 28
noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor articolului 75 alineatul (2) teza a III – a din Constituţia
României, republicată
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.
283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, în scopul acordării de
sprijin tuturor producătorilor agricoli, nu numai celor înregistraţi la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură, precum şi eliminarea reprezentanţilor Parlamentului şi înlocuirea acestora cu
reprezentanţi ai formelor asociative constituite la nivel naţional.
Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive,
avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 684 din
21 iunie 2011 şi punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr. 2370 din 13 octombrie
2011, prin care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de
voturi, avizarea negativă a acestei iniţiative legislative, întrucât în textul Legii nr.283/2010 au fost
identificate neconcordanţe şi confuzii în cuprinsul dispoziţiilor referitoare la organizarea alegerilor
pentru camerele agricole zonale, la sistemul electiv, la atribuţiile şi finanţarea camerelor agricole, care
fac inoperabile măsurile dispuse prin prezenta propunere legislativă, motiv pentru care se impune
modificarea, completarea şi armonizarea în consecinţă a acestor dispoziţii. Comitetul Naţional de
Iniţiativă, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a elaborat un proiect de act normativ de
modificare şi completare a Legii nr.283/2010, prin care sunt remediate aceste inadvertenţe şi
neconcordanţe.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.
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