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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU 

ECOLOGIC 
 

 
 
 
 

 
 
                               R A P O R T   S U P L I M E N T A R 

asupra propunerii legislative pentru instituirea Programului de 

stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini  

                                             agricole 

 

În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din data de 7 octombrie 

2008, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru instituirea 

Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini 

agricole (Pl.x.221/2008), Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic sesizată în fond, în vederea 

reexaminării şi depunerii unui nou raport.  

Iniţiator este domnul Relu Fenechiu, deputat PNL. 

Pentru această propunere legislativă s-a întocmit raportul 

nr.26/2315 din 19.09.2008 prin care s-a propus adoptarea acesteia cu 

modificări. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1675/07.12.2007); 

• avizul negativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice (nr.216/18.06.2008); 
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• avizul negativ al Comisiei pentru industrii şi servicii (nr.235/2008); 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 184/23.01.2008). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 

Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini 

agricole, având ca scop diminuarea poluării prin scoaterea din uz a 

tractoarelor şi maşinilor agricole vechi, cu nivel de poluare foarte ridicat, 

proprietate a persoanelor fizice şi juridice române. Se preconizează 

acordarea o singură dată a sumei de 15.000 lei pentru casarea unui 

tractor sau a unei maşini agricole cu o vechime de 12 ani, persoanelor 

fizice şi juridice care se înscriu în acest program. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative întrucât se află deja în vigoare Legea nr.10 din 11 

ianuarie 2008, act normativ care a instituit Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului naţional de tractoare iar adoptarea prezentului proiect ar 

crea un paralelism în reglementare, încălcându-se astfel prevederile art.15 

alin.(1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. De asemenea, această iniţiativă legislativă intră şi 

în contradicţie cu Legea ajutorului de stat, respectiv Consiliul Concurenţei, 

care nu admite acordarea unor astfel de ajutoare persoanelor juridice. 

  

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 03.02.2009 au 

participat, în conformitate cu art.54 şi art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în calitate de invitaţi: domnul Dan Cârlan – 

secretar de stat în Ministerul Mediului şi domnul Relu Fenechiu, deputat 

PNL, iniţiatorul propunerii legislative.  
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi, din totalul de 30 

membri ai comisiei. 

 

Raportul suplimentar de respingere al comisiei a fost adoptat 

cu unanimitate de voturi.  

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 

aprilie 2008. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit 

prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

 
                  
 
                 PREŞEDINTE, 
                                               SECRETAR, 
       SULFINA BARBU    
                                                        MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Sofia Chelaru                                                       
                                                                                        Întocmit       
                                                                                        Expert  Iulia Toader 
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