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În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115  din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost 
sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de 
ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de 
fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-
septembrie 2015  , transmis cu adresa nr. PLx. 822 din 23 
noiembrie 2015 şi înregistrată sub nr.4c-4/596/24.11.2015. 

Conform prevederilor 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, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 
proiectul de lege în şedinţa  din 18 noiembrie 2015, cu respectarea 
prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, 
republicată. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul 
favorabil al Consiliul Legislativ (nr. 1140/23.10.2015) şi avizul 
favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Ordonanţa  are ca obiect de reglementare instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru pagubele cauzate de fenomenul 
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meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015, în 
scopul acordării de compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de 
efectele acestei secete în perioada menţionată, având în vedere 
perioada scurtă de timp rămasă pentru desfăşurarea campaniei 
agricole de toamnă, cu încadrarea în perioada optimă de însămânţare 
şi necesitatea achiziţionării de produse pentru asigurarea respectării 
tehnologiilor de cultură şi realizarea de producţii agricole eficiente. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat 
proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 2 februarie 2016. 
La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 33 
deputaţi, din totalul de 35 de membri. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnul Daniel Botănoiu,  secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate 
de către membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate de voturi, să se 
supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul 
meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 
2015, în forma prezentată de Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de 
lege,  face parte din categoria legilor ordinare. 

 
                                                
 
PREŞEDINTE,                   SECRETAR,  

      Nini SĂPUNARU                          Costel ŞOPTICĂ 
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