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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi 
agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru 

agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură 
 

 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz care va fi remis 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, cu 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea 
Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie 
forestieră pentru silvicultură (P.L.x 212/2011). 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 27 aprilie 2011. 
  Consiliul Legislativ, cu adresa nr.1535/14.12.2010, a avizat favorabil 
propunerea legislativă. 
  Guvernul, prin punctul său de vedere, susţine adoptarea propunerii 
legislative sub rezerva preluării unor observaţii şi propuneri pe care iniţiatorul şi le-a 
însuşit. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
art.3 din OUG nr.38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi 
agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, 
precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură,cu modificările ulterioare, în sensul 
extinderii categoriilor de persoane juridice care pot efectua studii pedologice şi 
agrochimice cu cea a societăţilor comerciale cu obiect de activitate specific. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 24 
mai 2011. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, 
Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 
  Prin obiectul său de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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