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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în 
domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare  

(PLx. 18/2020) 
 
 
 

 În baza prevederilor art. 94 și 114 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
cu adresa nr. PLx. 18 din 17 februarie 2020, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și 
sport a primit, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și 
stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri 
fiscal - bugetare. 

Proiectul de lege a fost dezbătut în Comisie în ședința din 25 februarie 2020. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil, 

cu amendamentele admise din Anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.  
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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                   Anexă 
AMENDAMENTE ADMISE     

                                                         
Nr. 
crt. 

Text  
proiect de lege 

Text OUG 78/2019 
 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1. Titlul Legii: Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 
78/2019 privind modificarea 
unor acte normative și 
stabilirea unor măsuri în 
domeniul agriculturii, 
precum și pentru aprobarea 
unor măsuri fiscal-bugetare 

Titlul Ordonanței: privind modificarea 
unor acte normative și stabilirea unor 
măsuri în domeniul agriculturii, 
precum și aprobarea unor măsuri fiscal 
- bugetare 

 
 
 

Text nemodificat 

 

2. Articol unic. -  Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 78/2019 
privind modificarea unor acte 
normative și stabilirea unor 
măsuri în domeniul 
agriculturii, precum și pentru 
aprobarea unor măsuri fiscal-
bugetare , publicată în 
Monitorul oficial al României, 
Partea I, nr. 1031 din 23 
decembrie 2019, cu 
următoarele modificări: 

 
 
 

--- 

 
 
 
 

Text nemodificat 

 

3.  
--- 

Art. II.  În perioada 1 ianuarie 2020 - 31 
decembrie 2020 se suspendă aplicarea 
prevederilor Legii nr. 509/2006 privind 
acordarea de miere de albine ca supliment 
nutritiv pentru preşcolari şi elevii din 

Art. II. În perioada 1 ianuarie 2020 - 31 
august 2020 se suspendă aplicarea 
prevederilor Legii nr. 509/2006 privind 
acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru preşcolari şi 

Pentru 
distribuirea mierii 
de albine 
începutul anul 
școlar 2020-2021 



învăţământul primar de stat, privat şi 
confesional, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 18 din 11 
ianuarie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare.

elevii din învăţământul primar de stat, 
privat şi confesional, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare.

4.  
 

--- 

Art III - Articolul 11 din Legea 
nr. 133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei 
pentru Calitatea şi Marketingul Produselor 
Agroalimentare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 
15 iulie 2019, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
- Art. 11. - Prezenta lege intră în vigoare 
la 1 ianuarie 2021. 
 

Art. III. - Articolul 11 din Legea 
nr. 133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei 
pentru Calitatea şi Marketingul 
Produselor Agroalimentare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 576 din 15 iulie 2019, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art. 11. - Prezenta lege intră in vigoare 
la 1 septembrie 2020 

Pentru 
distribuirea mierii 
de albine 
începutul anul 
școlar 2020-2021 

 

 


