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Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra Proiectului de Lege 

pentru completarea art.18 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind 

registrul agricol, transmis Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice pentru examinare în fond, cu adresa nr. PLx. 34/2020 din 17 

februarie 2020. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

             PREŞEDINTE,                                                                 PREŞEDINTE, 

          Angelica FĂDOR                                                         Alexandru STĂNESCU                

 

gabriela.ciurea
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RAPORT  COMUN 

 
asupra Proiectului de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanţa 

Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 

(PLx. 34/2020) 

 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură  obișnuită, 
cu proiectul de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanţa Guvernului 
nr.28/2008 privind registrul agricol, transmis cu adresa nr. PLx. 34/2020 
din 17 februarie 2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în ședința din 10 februarie 2020, ca urmare a depășirii termenului de adoptare 
potrivit  art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Conform prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, 
republicată şi ale art.91 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

La întocmirea prezentului raport comun cele două Comisii au avut în 
vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.  
5313/15.10.2019 ); 
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 avizul negativ  al Consiliului Legislativ (nr. 899/29.10.2019); 

 punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.  3244/12.05.2020) 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.18 din 
Ordonanţa Guvernului nr.28/2008, în sensul utilizării formularelor registrului 
agricol pentru perioada 2015-2020 şi pentru perioada următoare, respectiv 2020-
2024 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, comisiile sesizate în fond au examinat proiectul de Lege, 
sus menţionat, în şedinţe online separate.  

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a 
dezbătut proiectul de lege în ședința online din data de 28  aprilie 2020.  

Membrii Comisiei au participat la dezbateri conform listei de prezență. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice a examinat proiectul de lege în şedinţa online din data de  2 
iunie 2020. 

 Membrii Comisiei au participat la dezbateri conform listei de prezență. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor două Comisii sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport comun de respingere a Proiectului de Lege pentru 
completarea art.18 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul 
agricol, din următoarele considerente: 

- Proiectul de lege nu respectă normele de tehnică legislativă în sensul că 
nu sunt respectate prevederile art. 62 din Legea nr. 24/2000  privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul că ” dispozițiile de modificare și 
de completare se încorporează, de la data intrării în vigoare, în actul de bază, 
identificându-se cu acesta”; iar norma propusă pentru alin. (11) al art. 18, care 
face trimitere la Hotărârea de Guvern nr. 218/2015 nu se poate integra în 
cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 28/2008, fiind un act normativ elaborat 
ulterior. 

 - Totodată, ”funcția de reglementare prin care se asigură cadrul juridic din 
domeniu aparține Guvernului și, pe cale de consecință, soluția legislativă trebuie 
promovată printr-un act juridic emis de Guvern și nu sub forma legii, ca act juridic 
al Parlamentului”. În acest sens, Guvernul a adoptat Hotărârea de Guvern nr. 
985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024, publicată în 
Monitorul Oficial al României  nr. 1055 bis din 31 decembrie 2019.  
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În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 

           PREŞEDINTE,                                                                   PREŞEDINTE,                    

        Angelica FĂDOR                                                            Alexandru STĂNESCU               

 

        

             SECRETAR,                                                                               SECRETAR, 

      Simona BUCURA-OPRESCU                                                           Dan CIOCAN               

                    

 

 

Consilier parlamentar, Beatrice Meianu 

Șef serviciu, Anton Păștinaru 

 

Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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