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RAPORT 

asupra proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2005 pentru 
modificarea art.22 din Legea nr.299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul 
produselor agricole şi a art.33 din Legea nr.300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi 

export pentru produse agricole 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2005 pentru modificarea 
art.22 din Legea nr.299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole 
şi a art.33 din Legea nr.300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi export pentru produse 
agricole, transmis cu adresa nr.P.L. – X 16 din 1 februarie 2006 şi înregistrat sub nr.24/15/02.02.2006.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea art.22 din Legea nr.299/2005 privind 

instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi al art.33 din Legea nr.300/2005 privind 
instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole, intervenţiile legislative constând în 
prelungirea termenului de intrare în vigoare a legilor de bază până la 1 martie 2006.  

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2005 pentru modificarea art.22 din 
Legea nr.299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art.33 din 
Legea nr.300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi export pentru produse agricole  face parte din 
categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnul Flaviu Lazin - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat  în unanimitate,  în şedinţa din 07 februarie 2006. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 decembrie 2005. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări  a proiectului de lege.  

 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  

Nr. 
crt. 

 
Text ordonanţă  

 
Text Senat  Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0     1 2 3 4

1.   Titlul legii 
 

L E G E  
privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 

161/2005 pentru modificarea 
art.22 din Legea nr.299/2005 

privind instituirea sistemului de 
garanţii pentru importul şi 

exportul produselor agricole şi 
a art.33 din Legea nr.300/2005 
privind instituirea sistemului de 
certificate de import şi export 

pentru produse agricole 

Nemodificat    

2.   ARTICOL UNIC. –  Se 
aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 161 din 24 

ARTICOL UNIC. –  Se 
aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 161 din 24 
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noiembrie 2005 pentru
modificarea art.22 din Legea 
nr. 200/2005 privind instituirea 
sistemului de garanţii pentru 
importul şi exportul produselor 
agricole şi a art.33 din Legea 
nr.300/2005 privind instituirea 
sistemului de certificate de 
import şi de export pentru 
produse agricole, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1050 din 25 
noiembrie 2005.  

 noiembrie 2005 pentru 
modificarea art.22 din Legea 
nr. 200/2005 privind instituirea 
sistemului de garanţii pentru 
importul şi exportul produselor 
agricole şi a art.33 din Legea 
nr.300/2005 privind instituirea 
sistemului de certificate de 
import şi de export pentru 
produse agricole, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1050 din 25 
noiembrie 2005, cu 
următoarele modificări: 

3.  Titlul ordonanţei 

ORDONANŢĂ  DE 
URGENŢĂ 

pentru modificarea art. 22 din 
Legea nr. 299/2005 privind 

instituirea sistemului de 
garanţii pentru importul şi 

exportul produselor agricole 
şi a art. 33 din Legea nr. 

300/2005 privind instituirea 
sistemului de certificate de 
import şi de export pentru 

produse agricole 
 
 

___________ 

  Nemodificat   
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4.  Art. I. - Articolul 22 din 

Legea nr. 299/2005 privind 
instituirea sistemului de 
garanţii pentru importul şi 
exportul produselor agricole, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.956 
din 27 octombrie 2005, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
 
„Art. 22. - Prezenta lege intră 
în vigoare la data de 1 martie 
2006." 

_____________ 
 
 
 

Art. I. - Articolul 22 din Legea 
nr. 299/2005 privind instituirea 
sistemului de garanţii pentru 
importul şi exportul produselor 
agricole, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.956 din 27 octombrie 2005, 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
 
„Art. 22. - Prezenta lege intră 
în vigoare la data de 15 martie 
2006." 
 
 
Deputat UDMR: Atilla 
Kelemen  
Deputat PSD: Ioan Munteanu  
Deputat PNL: Adrian Semcu  

Pentru a evita 
blocarea în vamă a 
operaţiunilor de 
import şi expert cu 
produse agricole.  

5.  Art. II. - Articolul 33 din 
Legea nr. 300/2005 privind 
instituirea sistemului de 
certificate de import şi de 
export pentru produse 
agricole, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.955 din 
27 octombrie 2005, se 
modifică şi va avea următorul 

______________ 
 

Art. II. - Articolul 33 din 
Legea nr. 300/2005 privind 
instituirea sistemului de
certificate de import şi de 
export pentru produse agricole, 
publicată în 

 

Pentru a evita 
blocarea în vamă a 
operaţiunilor de 
import şi expert cu 
produse agricole.  

Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.955 
din 27 octombrie 2005, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
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cuprins:  
 
"Art. 33. - Prezenta lege intră 
în vigoare la data de 1 martie 
2006."  
 

 
 
"Art. 33. - Prezenta lege intră 
în vigoare la data de 15 martie 
2006."  
 
 
Deputat UDMR: Atilla 
Kelemen  
Deputat PSD: Ioan Munteanu 
Deputat PNL: Adrian Semcu  

 
Comisia a propus aprobarea proiectului cu 23 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri. 

 
 
 

 PREŞEDINTE,                        SECRETAR, 

                            Dr. Atilla KELEMEN                        Ioan MUNTEANU   

 

 

Întocmit: Consilier dr.Anton PĂŞTINARU     

                Expert Florentin OANCEA 
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