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RAPORT COMUN  

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 62/2018 

privind combaterea buruienii ambrozia 

(PLx 49/2020) 

 

    În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, 

transmis cu adresa nr. Plx 49 din 17 februarie 2020 şi înregistrat la Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu nr.4c-5/61 din 18.02.2020 respectiv cu 

nr.4c-8/69 din 18 februarie 2020 la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic.  

     Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României şi ale art. 91 pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 10 

februarie 2020. 

      La întocmirea raportului comun Comisiile au avut în  vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 901/29.10.2019); 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 5315/15.10.2020); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate și familie (nr. 4c-10/118/18.05.2020). 
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      Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 

62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, în sensul majorării limitei minime a amenzii 

contravenționale, al instituirii unor noi sancțiuni, precum și al stabilirii unor competențe 

diferențiate pentru agenții constatatori ai contravențiilor. 

      În conformitate cu art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

comisiile sesizate în fond au examinat proiectul de Lege, sus menționat, în ședințe separate.  

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a dezbătut 

proiectul în ședința online din data de 16 iunie 2020.   

    Membrii comisiei au participat la dezbateri conform listei de prezență. 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a dezbătut proiectul în ședința online din data 

de 16 iunie 2020.   

    Membrii comisiei au participat la dezbateri conform listei de prezență. 

      La dezbaterea proiectului de lege a participat în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Sorin Roșu-Mareș, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

      În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii  celor două comisii 

au hotărât, cu unanimitate de voturi să  supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea 

buruienii ambrozia, întrucât majoritatea amendamentelor au fost preluate în raportul la PLx 

313/2020 – Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii 

ambrozia. 

      În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

                PREŞEDINTE,                                                                         PREŞEDINTE, 

          Alexandru STĂNESCU                                                                       Ion CUPĂ 

 

                    SECRETAR ,                                                                          SECRETAR, 

                   Dan CIOCAN                                                                        Petru FARAGO 

 

 Consilier parlamentar,                                                                                                                                Consilier parlamentar, 

Alexandra Simionel                                                                                                               Andreea Negulescu 

 


