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A V I Z  
 

asupra 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în 

domeniul agriculturii 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 si 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere și avizare, în 

procedura de urgență cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul 

agriculturii, trimis cu adresa nr. PL. x. 97 din 8 februarie 2021, înregistrat la Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/195 din 17 februarie 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată,  şi ale art.  91 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare prorogarea termenelor prevăzute la art. 

10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și 

exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului func iar nr. 

18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările 

ulterioare, la art. 11 din Legea nr. 133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Cali tatea și 

Marketingul Produselor Agroalimentare, cu modificările ulterioare, și la art. 9 din Legea nr. 

236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, 

produse pescărești și de acvacultură, până la data de  1 ianuarie 2022, suspendarea aplicării 

prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru 
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preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesional, cu modificările și 

completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, precum și adoptarea unor 

măsuri în ceea ce privește instalarea echipamentelor de măsură a cantităților de apă 

utilizate/evacuate. 

În şedinţa desfășurată în sistem mixt, din data de 5 mai 2021, potrivit art. 61, art. 129 alin.1, 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ, nr. 1292 din 30 decembrie 2020.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 

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

legilor ordinare. 

 

 

 

 

  
                      

  PREŞEDINTE,               SECRETAR, 
                                                        
               Mihai-Alexandru Badea                                       Ladányi László-Zsolt 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Cseke Iuliana 
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