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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 

privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru 
activitatea de reproducţie 

 
  În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea 
art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a 
crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, provenit dintr-o propunere 
legislativă, transmis cu adresa nr. P.L.x. 49/2021 din 1 februarie 2021, înregistrat la 
comisie sub nr.4c-3/70/2021 din 1 februarie 2021. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1018/6.10.2020, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
  Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.8866/17.09.2020, avizează 
favorabil proiectul de act normativ. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alineatului 
(2) al articolului 8 din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere 
a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea corectării unor dificultăţi care au apărut în 
derularea programului. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 09 martie 
2021. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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