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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice  

 
 

 
 

Bucureşti, 25.06.2018 
                             Nr. 4c-4/441 

 
 
 
 

 
Către,  
 

Biroul Permanent al Camerei Deputaților 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul privind cererea de reexaminare formulată 

de Preşedintele României asupra Legii privind aprobarea Programului de 
investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în 
zona montană, trimisă cu adresa nr. PLx.79/2018, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
 

Dan CIOCAN 
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Parlamentul  României 

 
Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi 

servicii specifice 
 

 Bucureşti,  25.06.2018  
Nr. 4c-4/441 
 

 

 
 

RAPORT  
privind cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României asupra 

Legii privind aprobarea Programului investiții pentru înființarea centrelor de 
colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană 

 
(PLx 79/2018) 

 
În conformitate cu prevederile art. 137, din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a fost sesizată , spre dezbatere în vederea întocmirii unui raport asupra 
Legii privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de 
colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană. 

  Legea adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.77 
alin.(2) din Constituţia României, republicată, a fost transmisă spre promulgare 
Preşedintelui României la data de 28 aprilie 2018. 

Preşedintele României, la data de 14 mai 2018, s-a adresat Parlamentului cu 
cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Programului de investiții 
pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona 
montană. 
 În urma reexaminării, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a admis 
cererea formulată de Președintele României și a adoptat proiectul de lege  în ședința 
din 4 iunie 2018. 
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a 
laptelui în zona montană, al cărui scop este facilitarea accesului la finanțare a 
investițiilor pentru înființarea acestor centre. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au reexaminat proiectul de lege în şedinţa din 19 iunie 2018. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-au înregistrat prezenţa un număr de 24 deputaţi, membri ai 
Comisiei. 

La dezbateri a  participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, domnul Sorin Roșu-Mareș, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

  În urma dezbaterii cererii de reexaminare şi a legii adoptate de Senat, 
deputații Comisiei pentru agricultură, au hotărât cu majoritate de voturi 
(înregistrându-se 2 abțineri), admiterea în parte a cererii de reexaminare formulată 
de Președintele României și să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de 
adoptare asupra Legii privind aprobarea Programului de investiții pentru 
înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană în 
forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 

 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Alexandra Simionel 
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