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AVIZ 
asupra propunerii legislative privind protejarea agriculturii și zootehniei în 

România 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisie pentru 
buget, finanțe și bănci, care sunt sesizate în fond, cu propunerea legislativă privind 
protejarea agriculturii și zootehniei în România, transmisă cu adresa nr. P.l.x. 70 
din 26 februarie 2018, înregistrată sub nr.4c-3/75 din 27 februarie 2018. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.848/12.10.2017, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din 19 februarie 2018. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului 
legislativ necesar pentru protejarea agriculturii şi zootehniei, în sensul reducerii 
presiunii fiscale asupra producătorilor agricoli şi a crescătorilor de animale, prin 
scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţionarea utilajelor, 
echipamentelor şi a pieselor de schimb destinate activităţilor agricole şi zootehnice, 
precum şi scutirea de la plata oricăror obligaţii fiscală sau financiare către buget, 
pentru terenul agricol, clădirile destinate creşterii animalelor şi producerii furajelor, 
clădirilor destinate depozitării produselor agricole precum şi pentru terenurile aferente 
acestor clădiri. 

Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 6 
martie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
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