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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 propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în 
agricultură, transmisă cu adresa nr.Pl.x 416 din 15 septembrie 2009, înregistrată sub 
nr.24/776/16.07.2009.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.381/2002 
privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură, cu modificările 
ulterioare, în scopul constituirii Fondului Naţional pentru Calamităţi în Agricultură, care 
urmează să fie administrat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
Ministerul Finanţelor Publice.  

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea 
despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură  face parte din categoria legilor 
organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea propunerii 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.  

Propunerea legislativă a fost respinsă în unanimitate, în şedinţa din 26 mai 2010, 
pentru următorul considerent: 

  Modificările propuse nu sunt în concordanţă cu reglementările europene.  
Propunerea  legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 7 septembrie 2009. 
Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, şi art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de 
competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
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