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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru constituționalitate Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice 
  

Bucureşti, 07.12.2021  

PLx 183/2020/2021 

 

 

BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra Legii privind camerele 

pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și 

dezvoltare rurală, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții 

Constituționale nr. 874 din 9 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.44 din 14 ianuarie 2021, cu care Comisia pentru 

constituționalitate şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice au fost sesizate în fond prin  adresa PLx 183/2020/2021. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria 

legilor ordinare.  

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Ringo DĂMUREANU 

 

 

P R E Ş E D I N T E      

           Florin-Ionuţ BARBU 
                                   

 

 

 

   

  

roxana.david
conform cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru constituționalitate  
Nr.4c-23/71/2021 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice 

Nr.4c-5/284 

  

Bucureşti, 07.12.2021  

PLx 183/2020/2021 

                                                                                                                              

RAPORT COMUN  

asupra Legii privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, 

piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală 

 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificări și completări, Comisia pentru constituționalitate și 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au 

fost sesizate, cu Legea privind camerele pentru agricultură, industrie 

alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală, aflată în procedură de 

reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 874 din 9 decembrie 

2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.44 din 14 ianuarie 

2021, trimisă cu adresa nr.PL-x 183/2020/2021. 

Această Lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art. 76 alin (2) din Constituția României, republicată a fost transmisă 

spre promulgare Președintelui României la data de 12 octombrie 2020. 

Președintele României a formulat sesizare de neconstituționalitate 

referitoare la prevederile Legii. 

Curtea Constituțională prin Decizia nr. 874/2020 a admis obiecția de 

neconstituționalitate formulată asupra Legii privind camerele pentru agricultură, 

industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală. Curtea 

Constituțională a constatat că Legea este neconstituțională în ansamblul său. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins Legea, în cadrul 

procedurii de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale în ședința din 

22 februarie 2021. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale      

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificări și completări, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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În conformitate cu prevederile art.62 şi art.64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificări și completări, Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a reexaminat Legea  sus-

menţionată în şedinţă separată, în data de 10 martie 2021. 

La dezbateri, în conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări, a participat în calitate 

de invitat: domnul Gheorghe Ștefan - secretar de stat Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale. 

Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

întocmirea unui raport preliminar de  respingere a Legii privind camerele pentru 

agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală. 

 

Comisia pentru constituționalitate în ședința din data de 7 decembrie 

2021 a hotărât, cu unanimitate de voturi, să își însușească raportul preliminar de  

respingere a Legii transmis de Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice. Din numărul total de 13 membri ai Comisiei pentru 

constituționalitate au participat la şedinţă 9 deputaţi. 

 

Membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea Legii 

privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, 

silvicultură şi dezvoltare rurală.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, actul normativ face parte din 

categoria legilor ordinare.  

           

       

 

 P R E Ş E D I N T E 

Ringo DĂMUREANU   

 

 

P R E Ş E D I N T E      

         Florin-Ionuţ BARBU 
 

 

       

 

 

S E C R E T A R 

Nicuşor HALICI  

 

 

 

S E C R E T A R       

           Constantin BÎRCĂ  

  

 

 

 
Consilier   parlamentar,                                                                                                                                   

Roxana David                            Șef serviciu consilier parlamentar Anton Păștinaru    

Silvia Olaru              Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea                                                                               

      

 


