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         AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind creşterea producţiei de cereale 
 prin subvenţionarea seminţei certificate de grâu şi porumb 

 
  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind creşterea producţiei de cereale prin 
subvenţionarea seminţei certificate de grâu şi porumb, trimis cu adresa nr. PL. - x 494  din    
8 septembrie  2008, înregistrat cu nr. 31/797 din 9 septembrie 2008.  
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat această iniţiativă 
legislativă, în şedinţa din  25 iunie 2008. 
  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege, mai sus menţionat, în şedinţa din 17 septembrie 2008.   

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive,  avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ, cu nr. 
421/09.04.2008, precum şi punctul de vedere al Guvernului, cu nr. 1147 din 15.05.2008, prin 
care aceasta nu susţine prezenta iniţiativa legislativă. 

În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei au avut în vedere reglementările 
comunitare în materie, respectiv Regulamentul  R1782/2003 de stabilire a normelor comune 
pentru schemele de sprijin direct în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC), care nu permit 
acordarea de subvenţii la seminţele de grâu şi porumb la cantitatea vândută sau cumpărată, din 
fondurile comunitare sau naţionale.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă a proiectului de lege. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
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