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RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru 

reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, precum şi a unor structuri aflate în 

subordinea acestuia 
 

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 propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale,precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia  
transmisă cu adresa nr.Plx. 163 din 27 mai 2013 şi înregistrată sub 
nr.24/252/28.05.2013. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr. 162 din 18 martie 2013 . 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare: 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind 
unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea 
acestuia, aprobată cu modificări prin Legea nr. 26/2012, în scopul 
corectării neconcordanţelor de ordin funcţional şi legislativ generate 
de aplicarea acestui act normativ şi al reînfiinţării Administraţiei 
sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor. 

Propunerea legislativă a fost respinsă  de Senat în şedinţa din 
22 mai  2013. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
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Deputaţilor, republicat, domnul Valentin Olimpiu Şoneriu, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările comisiei, din data de 12 iunie 2013, au fost prezenţi 
33 de deputaţi, din totalul de 34 de membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a hotărât, cu unanimitate de  
de voturi, respingerea propunerii legislative, din următorul motiv: 

 propunerea legislativă conduce la un paralelism de 
reglementare, întrucât pe agenda Guvernului României există 
un proiect de lege cu obiect de reglementare reorganizarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă,  face parte din categoria legilor ordinare. 
Propunerea legislativă, conform dispoziţiilor art. 76 alin. 2 din 

Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 9, pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 
 

 
                                                                                                                                             
 PREŞEDINTE,                                    SECRETAR,  
        Nini SĂPUNARU                      Costel ŞOPTICĂ
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