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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere în 
fond cu propunerea legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea apiculturii 
nr.383/2013,  transmisă cu adresa nr. Pl.x 413 din 18 mai 2015 şi înregistrată sub 
nr.4c-4/223/19.05.2015, respectiv 4c-2/502 din 18 mai 2015. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

Senatul României, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 12 mai 2015. 

La întocmirea raportului comun Comisiile au analizat avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr.223/09.03.2015, avizul favorabil al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al 
art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013 în sensul înlocuirii expresiei „înregistrate în 
circulaţie” cu expresia „înmatriculate şi înregistrate în circulaţie” în scopul aplicării 
unitare a scutirii de la plata taxei. 

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a examinat  propunerea legislativă sus menţionată în şedinţa din            
8 octombrie 2015 iar Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 30 septembrie 2015. 
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La dezbaterea propunerii legislative a participat, ca invitat, în conformitate cu 
prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Simona 
Man, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul 
de 36 membri ai Comisiei iar la lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
fost prezenţi 32 deputaţi din totalul de 33 membri ai Comisiei. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de membrii 
celor două Comisii, s-a hotărât, în unanimitate de voturi, să se propună Plenului 
Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare raportul de respingere a propunerii 
legislative pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013, 
întrucât în noul Cod fiscal este deja  reglementată scutirea impozitului pe mijloacele de 
transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

         PREŞEDINTE,                                               PREŞEDINTE,  
               

         Nini SĂPUNARU                                               Viorel ŞTEFAN 
                         
 
 
 
 
                   SECRETAR,                                                             SECRETAR, 
 
                  Costel ŞOPTICĂ                                                  Mihai Aurel DONŢU 
 
 
 
 
 
 
       Şef serviciu, Anton Păştinaru                                                                   Şef serviciu, Giorgiana Ene 
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