
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti  23.04.2014 

PL - x  168/2014 
 

 
AVIZ 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei de urgen�ă 
a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semin�elor de consum, 

regimul certificatelor de depozit pentru acestea �i constituirea Fondului de garantare 
pentru certificatele de depozit 

 
 

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  
propunerea legislativă pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului 
nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semin�elor de consum, regimul certificatelor de depozit 
pentru acestea �i constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, trimisă cu adresa nr. Pl. 
x. 168 din 7 aprilie 2014 şi înregistrată cu nr. 4c-11/411 din 8 aprilie 2014. 

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 23 aprilie 2014. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 1 aprilie 
2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea �i completarea Ordonan�ei de 
urgen�ă a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semin�elor de consum, regimul 
certificatelor de depozit pentru acestea �i constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, în 
sensul reglementării mai stricte a procedurii de acordare a licen�ei de depozit, pe baza unui audit extern 
independent, precum �i a reglementării posibilită�ii de a prelungi licen�a de depozit pe o perioadă de 
maximum cinci ani de la data expirării licen�ei acordate. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 1529 din 20 decembrie 
2013. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare.  
 
 
 
                   VICEPREŞEDINTE,                                                           SECRETAR, 
                  Ciprian Nicolae NICA                           Theodor-Cătălin NICOLESCU 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, Roxana Zegrean 


		2014-05-06T11:19:27+0300
	Florica D. Manole




