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            Nr. 4c-11/1273 

     AVIZ  
asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în 
subordinea acestuia 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum şi a unor 
structuri aflate în subordinea acestuia, trimis cu adresa nr. P.L.x. 588 din 18 decembrie 2017 şi 
înregistrată cu nr. 4c-11/1273 din 19 decembrie 2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 1 3 
decembrie 2017. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut inițiativa 
legislativă menționată mai sus în şedinţa din 10 februarie 2020. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare reorganizarea Ministerului Agriculturii și 
dezvoltării rurale și a unor structuri din subordinea acestuia, „prin înființarea, la nivelul fiecărui județ și al 
Municipiului București, a unor instituții publice cu atribuții complexe, care să asigure practicarea unei 
agriculturi durabile, dezvoltarea echitabilă a tuturor zonelor țării și realizarea obiectivelor propuse, pe 
termen lung, denumite Direcții generale pentru Agricultură Județene și a Municipiului București”. 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive și 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1024/27.11.2017.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități de către Biroul Permanent. 

Inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
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