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RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 

(PL.x 356/2016) 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi Comisia pentru industrii şi servicii, au fost sesizate spre dezbatere în fond 
cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, transmis cu adresa 
nr. PL.x 356 din 20 septembrie 2016 şi înregistrat cu nr. 4c-4/467/21.09.2016, respectiv 
cu nr.4c-3/364/21.09.2016. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  în 
şedinţa din 13 septembrie 2016. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului 
nr.253 din 23 martie 2016. 

Guvernul, prin adresa nr.689/DPSG/07.04.2016, nu susţine adoptarea 
propunerii legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului, cu avizele nr.PL.x356/2016 din 27 septembrie 2016, 
respectiv nr.4c-6/378 din 4 octombrie 2016, au avizat favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, în 
vederea simplificării procedurii de emitere a atestatelor de producător, precum şi a 
carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol.  

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisiile au examinat proiectul de lege sus menţionat în şedinţe 
separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice au examinat proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din 5 ianuarie 
2017. 

La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 24 deputaţi, din 
totalul de 24 de membri ai Comisiei. 
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Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii  au examinat proiectul de lege sus 
menţionat în şedinţa din 25 octombrie 2016.  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au fost prezenţi 17 deputaţi din 
totalul de 18 deputaţi, membri ai Comisiei. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi serviciu specifice şi ai Comisiei 
pentru industrii şi servicii au hotărât cu majoritate de voturi (înregistrându-se 4 
abţineri), să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege 
pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieţei produselor din sectorul agricol, din următoarele considerente: 

- atestatele şi carnetele de comercializare trebuie să aibă valabilitate mai lungă, 
trebuie simplificată procedura şi astfel este redus efortul financiar al fermierilor; 

- nu au fost prevăzute soluţii pentru toate situaţiile tranzitorii determinate de 
intrarea în vigoare a noii reglementări (de exemplu situaţia atestatelor de producător şi 
a carnetelor de comercializare deja eliberate sau pentru care procedura de eliberare 
este în curs de desfăşurare).       

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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