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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Programului de susținere a crescătorilor 

de taurine din rasele Bălțata Românească, Brună și Sura de Stepă 
 

  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, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata 
Românească, Brună și Sura de Stepă, transmis cu adresa nr. P.L.x. 78 din 5 martie 2018, 
înregistrat sub nr.4c-3/92 din 06 martie 2018. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1161/27.12.2017, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 28 februarie 2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea programului 
multianual de susţinere a activităţii în sectorul creşterii taurinelor din rasele Bălţata 
Românească, Brună şi Sura de Stepă, prin investiţii, pentru realizarea de ferme noi/adăposturi 
noi pentru animale de reproducţie, inclusiv pentru prima populare, precum şi pentru 
stimularea asocierii în cooperative, denumit „Programul de susţinere a crescătorilor de taurine 
din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă”. Demersul legislativ urmăreşte să 
reglementeze cadrul privind acordarea ajutoarelor de stat, în vederea îmbunătăţirii nivelului 
de performanţă şi sustenabilitate al întreprinderilor agricole, având ca obiectiv implementarea 
Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi 
Sura de Stepă. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 13 martie 
2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 
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