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RAPORT  
asupra propunerilor legislative pentru aprobarea cadrului general de 

acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu 
Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul  agricol 

şi forestier 2007-2013 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu 
propunerile legislative pentru aprobarea cadrului general de acordare a 
ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile 
directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi 
forestier 2007-2013, transmise cu adresa nr.Pl.x 238 şi 278 din 3 mai 2010, 
înregistrate sub nr.24/319/05.05.2010, respectiv cu nr.24/331/05.05.2010.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ şi punctele de vedere negative ale Guvernului. 

 Propunerile legislative au ca obiect aprobarea cadrului general de 
acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, potrivit Liniilor 
directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 
2007-2013, în vederea stimulării competitivităţii agricultorilor, asigurării 
securităţii alimentare a populaţiei şi protejării mediului. 

Propunerile legislative pentru aprobarea cadrului general de acordare a 
ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile directoare 
comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul  agricol şi forestier 2007-2013 
fac parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din 
Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea propunerilor legislative a participat ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 27 
membri ai comisiei.  

Întrucât prevederile din cele două propuneri legislative (PL.x 238/2010 
şi Pl.x 278/2010) au acelaşi obiect de reglementare, Comisia a propus 
întocmirea unui singur raport.  
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Propunerile legislative au fost respinse în unanimitate, în şedinţa din 
27 mai 2010, pentru următoarele considerente: 

   Propunerile sunt cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 
14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de 
stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată 
prin Legea nr.74/2010; 

 Pentru a evita legiferarea paralelă. 
Propunerile  legislative au fost respinse de Senat în şedinţa din 26 

aprilie 2010. 
Propunerile legislative, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat sunt de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor. 
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