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Cu adresa nr.PLx. 494 din 8 septembrie 2008, Biroul Permanent conform art. 95  

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru examinare şi avizare în 
fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 
proiectul de Lege privind creşterea producţiei de cereale prin subvenţionarea seminţei 
certificate de grâu şi porumb. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, transmis cu adresa nr.421/09.04.2008, şi avizul negativ al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 
        Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 
în scopul creşterii producţiei de grâu şi porumb, prin subvenţionarea de la bugetul de stat a 
seminţelor certificate folosite la înfiinţarea acestor culturi agricole de către personae fizice 
şi juridice, indiferent de suprafaţa cultivată. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din 
Constituţia României, republicată. 
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La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 
55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor domnul Marian Hoinaru secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările comisiei au participat 27 deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. 

Comisia a hotărât cu 26 de voturi pentru, un vot impotrivă,  respingerea 
proiectului de Lege din următorul motiv: reglementările comunitare în materie, respectiv 
Regulamentul R1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct 
în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC),  nu permit acordarea de subvenţii de grâu şi 
porumb  din fondurile comunitare sau naţionale. 

     Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 25 iunie 2008. 
    Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată  este de 

competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
   În urma dezbaterii, în şedinţa din 25.02.2009 a proiectului de Lege privind 

creşterea producţiei de cereale prin subvenţionarea seminţei certificate de grâu şi porumb, 
comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege. 
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