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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe 
complementare în sectorul zootehnic 

 
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 
proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în 
sectorul zootehnic, trimis cu adresa nr. PL x 40 din 17 februarie 2014 şi înregistrat cu nr. 4c-11/120 din 17 
februarie 2014. 

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 adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 11 
februarie 2014, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a dezbătut 
proiectul de lege  în şedinţa din 25 februarie 2014. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri referitoare la plăţile naţionale 
directe complementare în sectorul zootehnic, în sensul ca beneficiarii acestor plăţi, care nu au respectat 
condiţia de eligibilitate privind lipsa datoriilor la bugetul de stat şi/sau local, să fie exoneraţi de la plata 
sumelor reprezentând primele pe care trebuie să le restituie ca urmare a titlurilor de creanţă emise în urma 
verificărilor efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, pentru aplicarea corectă a legislaţiei 
comunitare în domeniu. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1157 din 23 octombrie 2013. 

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,  proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare.  
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