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Prezentul raport înlocuiește în întregime 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                raportul nr. 4c-5/698 din 21.11.2018 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii  specifice 

 
Bucureşti,01.10.2019 

Nr. 4c-5/452 

 

 

RAPORT ÎNLOCUITOR 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind 

politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional 
 

     În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, a fost sesizată spre dezbatere în 

fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind 

politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional transmis cu adresa nr.PLx. 

581 din 22 octombrie 2018 şi înregistrat cu nr.4c-5/600/23.10.2018. 

     Proiectul de lege a fost adoptat de Senat,  în şedinţa din 17 octombrie 2018. 

     În ședința din 27.03.2019, Plenul Camerei Deputaților, a hotărât retrimiterea proiectului de lege sus menționat, în vederea 

depunerii unui nou raport. 
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     La întocmirea raportului Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a avut în vedere 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu nr.825/23.08.2018. 

     Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art. (92), alin.9. pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

     Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru 

aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării 

rurale, în plan intern şi internaţional, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 110/2012, prin asigurarea cadrului 

legal care să permită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizarea de acţiuni destinate promovării sectorului 

agroalimentar,al dezvoltării rurale, precum şi al imaginiii proprii, inclusiv prin participarea operatorilor economici  din 

agricultură la târguri şi expoziţii internaţionale pe pieţele de interes.  

    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 sus menţionat în şedinţa din 

24.09.2019.     La lucrările Comisiei, deputaţii acesteia au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

     În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au hotărât, 

cu majoritate de voturi (înregistrându-se 4 abţineri), să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile 

aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional cu amendamentele admise redate în 

anexa, care fac parte integrantă din prezentul raport. 

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

 

           PREŞEDINTE,                                                                                                                     SECRETAR,   

      Alexandru STĂNESCU                                                                                                            Dan CIOCAN                                                                                          
 

 

 

      
Consilier parlamentar, 

Ionela Began 
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Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE -  PL-x nr. 581/2018 

Nr. 

Crt. 

Text  Ordonanța Guvernului nr. 

6/2018 privind modificarea 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 92/2011 pentru 

aprobarea organizării unor 

acțiuni de informare și promovare 

privind politicile aplicate în 

domeniul agriculturii și 

dezvoltării rurale, în plan intern și 

internațional 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

0 1 2 3 4 

1.   LEGE 

pentru aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr. 6/2018 privind  

modificarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 92/2011  

pentru aprobarea organizării  

unor acțiuni de informare și 

promovare privind politicile 

aplicate în domeniul agriculturii și 

dezvoltării rurale, în plan intern și 

internațional 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

2.   Articol unic.  Se aprobă Ordonanța 

Guvernului nr. 6 din 23 august 2018 

privind modificarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 92/2011  

Articol unic.    Se aprobă 

Ordonanța Guvernului nr. 6 din 23 

august 2018 privind modificarea 

Ordonanței de urgență a 
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pentru aprobarea organizării unor 

acțiuni de informare și promovare 

privind politicile aplicate în domeniul 

agriculturii și dezvoltării rurale, în 

plan intern și internațional, adoptată 

în temeiul art. 1 pct.II poz.3 din  

Legea nr. 183/2018 privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanțe, și 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 736 din 27 

august 2018. 

 

Guvernului nr. 92/2011  pentru 

aprobarea organizării unor acțiuni 

de informare și promovare privind 

politicile aplicate în domeniul 

agriculturii și dezvoltării rurale, în 

plan intern și internațional, 

adoptată în temeiul art. 1 pct.II 

poz.3 din  Legea nr. 183/2018 

privind abilitarea Guvernului de a 

emite ordonanțe, și publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 736 din 27 august 

2018, cu urmotoarea modificare: 

 

3.  Articol unic.  Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 

92/2011  pentru aprobarea 

organizării unor acțiuni de 

informare și promovare 

privind politicile aplicate în 

domeniul agriculturii și 

dezvoltării rurale, în plan 

intern și internațional, 

publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 796 

din 10 noiembrie 2011, 

aprobată cu modificări și 

 Nemodificat  
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completări prin Legea nr. 

110/2012, se modifică dupa 

cum urmează: 

 

4.   1. La articolul unic, 

alineatele (1) și (2)  vor avea 

următorul cuprins: 

„Articol unic.-(1) Se 

autorizează Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale să organizeze acțiuni 

de informare și promovare 

privind politicile aplicate în 

domeniul agriculturii și 

dezvoltării rurale, în plan 

intern și internațional, cu 

încadrarea în prevederile 

bugetare anuale aprobate la 

capitolul 83.01 "Agricultură, 

silvicultură, piscicultură și 

vânătoare", titlul 20 "Bunuri 

și servicii". 

(2) Activitățile, acțiunile, 

precum și cheltuielile 

necesare desfășurării acestora 

se vor aproba prin ordin al 

ministrului agriculturii și 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................... 

Nemodificat  
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dezvoltării rurale, cu 

respectarea prevederilor 

legale. Sumele aferente 

cheltuielilor efectuate cu 

desfășurarea activităților și 

acțiunilor cuprinse în 

structura bugetului  

Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale.” 

5.  2. La articolul unic, 

alineatele (4)-(8) se abrogă. 

              ......................... Nemodificat  

6.  3. Anexa se modifică și se 

înlocuiește cu anexa la 

prezenta ordonanță. 

              .........................       - La articolul unic punctul 3 se 

abrogă. 

 




