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A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei 
pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare cu Proiectul de Lege 
pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul 
Produselor Agroalimentare, trimis cu adresa nr. PLx. 370 din 20 septembrie 2021, înregistrat la 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/715 din 21 septembrie 2021. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu  dispoziţiile art.75 
alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit inițiativa legislativă, în 
ședința din 14 septembrie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea Legii nr.133/2019. Potrivit 
expunerii de motive, o parte dintre atribuţiile Agenţiei sunt exercitate de alte instituţii din cadrul 
executivului cum sunt Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
sau Agenţia Naţională a Zonei Montane, precum şi faptul că termenul initial pentru intrarea în 
vigoare a Legii nr.133/2019 a fost prorogat, prin două ordonanţe de urgenţă succesive, până la data 
de 01.01.2022.  

În ședința desfășurată în sistem mixt din data de 16 noiembrie 2021, potrivit art. 62 și 131 
alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în 
vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.348 din 20 mai 2021, 
avizul negativ al Consiliul Economic si Social, transmis prin adresa cu nr.3864 din 12 mai 2021 și 
punctul de vedere favorabil al Guvernului transmis prin adresa cu nr.1376 din 16 iulie 2021. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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