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                      Bucureşti, 24.09.2008 
                                                                    Nr.23/366/2008 
       

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa 

produselor Agricole şi Alimentare 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, în procedură de urgenţă, pentru aviz 
care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa 
produselor Agricole şi Alimentare, transmis cu adresa nr. P.L.x 491 din 8 septembrie 2008, 
înregistrat sub nr.23/366 din 9 septembrie 2008. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.627/24.05.2008, avizează favorabil proiectul de 
ordonanţă de urgenţă cu observaţii şi propuneri preluate de iniţiatori. 
  Senatul, în  şedinţa din 30 iunie 2008, a adoptat proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, avându-se în vedere 
crearea şi actualizarea unei evidenţe unitare cu privire la piaţa produselor agricole şi alimentare. 
Colectarea şi verificarea informaţiilor primare privind piaţa produselor agricole şi alimentare se 
realizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin colectarea informaţiilor de la 
unităţile de raportare, direct sau prin intermediul Direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz. 
  Examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 23 
septembrie 2008.  
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, Camera 
decizională pentru acest proiect de Lege este Camera Deputaţilor. 
   
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 

Consilieri parlamentari,  
Viorela Gondoş 
 
Isabela Robe 
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