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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autorităţilor naţionale 

competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea 
fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi 
promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi 

pentru completarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2008 privind 
desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, 
gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor 
de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, 
precum şi pentru completarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, trimis cu adresa 
nr. PL.x 649 din 4 noiembrie 2008 şi înregistrat sub nr. 31/1030 din 7.11.2008. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform prevederilor 
art. 75 (1) din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin. (9) pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
  Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 6 octombrie 2008. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 27.01.2009. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu nr. 727 din 
16.06.2008. 
    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
                                    PREŞEDINTE,                  SECRETAR, 
                                     Daniel Buda                    Gabriel Andronache 
 
 
 
Consilier 
Dr. George Cucu 
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