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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  au fost sesizate spre dezbatere în 
fond cu proiectul de Lege pentru completarea art. 16 din Legea apiculturii nr. 
383/2013, transmis cu adresa nr. PL.x 288 din 23 martie 2015 şi înregistrat sub nr.4c-
4/167/24.03.2015, respectiv 4c-2/330 din 24 martie 2015. 

Conform dispoziţiilor 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 României, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de  
Lege în şedinţa din 18 martie 2015. 

La întocmirea raportului comun Comisiile au analizat avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr.45/14.01.2015, avizul favorabil al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi avizul favorabil al Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.16 din Legea nr. 
383/2013 cu un nou alineat care reglementează inspecţia tehnică periodică a 
mijloacelor de transport autopropulsate care efectuează transportul stupilor în pastoral, 
înregistrarea/înmatricularea acestora precum şi certificarea încadrării în normele 
tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere.  

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a examinat  proiectul de lege sus menţionat în şedinţa din 8 octombrie 2015 
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iar Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a examinat proiectul de lege în şedinţa din 
12 mai 2015. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul 
de 36 membri ai Comisiei iar la lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
fost prezenţi 34 deputaţi din totalul de 34 membri ai Comisiei. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de membrii celor 
două Comisii, s-a hotărât, în unanimitate de voturi la Comisia pentru agricultură şi 
cu majoritate la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, să se propună Plenului 
Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare raportul de respingere a proiectului 
de Lege pentru completarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013 întrucât 
modificările propuse sunt în contradicţie atât cu prevederile legislaţiei naţionale, cât şi 
cu cele ale legislaţiei europene în ceea ce priveşte periodicitatea de efectuare a 
Inspecţiei Tehnice Periodice (ITP) pentru vehiculele (autovehicule/remorci-
semiremorci) destinate transportului de mărfuri având o masă totală maximă autorizată 
(MTMA) mai mare de 3,5 tone.  

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

         PREŞEDINTE,                                               PREŞEDINTE,  
               

         Nini SĂPUNARU                                              Viorel ŞTEFAN 
                         
 
 
 
 
                   SECRETAR,                                                           SECRETAR, 
 
                  Costel ŞOPTICĂ                                                  Mihai Aurel DONŢU 
 
 
 
 
 
 
       Şef serviciu, Anton Păştinaru                                                            Şef serviciu, Giorgiana Ene 
        Expert parlamentar, Ionela Began                                                   Expert parlamentar,  Florentina Rădoi 
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