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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 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 şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 
privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a 
unor structuri aflate în subordinea acestuia, trimisă cu adresa Pl- x 163 din 27 mai 2013 şi înregistrată cu 
nr. 31/683 din 28 mai 2013. 

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.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 22 mai 
2013. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
26/2012, în scopul corectării neconcordanţelor de ordin funcţional şi legislativ generate de aplicarea acestui 
act normativ şi al reînfinţării Administraţiei sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut 
propunerea legislativă  în şedinţa din  18iunie  2013. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ, nr.162 din 18.03.2013 şi punctul de vedere al Guvernului, transmis cu 
adresa nr.501 din 12.04.2013, prin care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

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

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 

 
                    PREŞEDINTE,                                                              SECRETAR, 
                    Bogdan-Liviu CIUCĂ                                                Theodor-Cătălin NICOLESCU 
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