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                                                          REGULAMENTUL 

                                                de organizare şi funcţionare a  

                   Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală    

                                   

   

                                                                Capitolul I  

                                                     Organizarea Comisiei 

 

                                                      1. Dispoziţii  generale  

 

      Art.1. - Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală, 

denumită în continuare Comisia, este structura internă de lucru a Senatului, înfiinţată în 

conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, constituită pentru 

pregătirea activităţii de legiferare, precum şi pentru realizarea funcţiei de control 

parlamentar. 

       

      Art.2. - Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală este o 

comisie permanentă aleasă pe toată durata mandatului Senatului. 

 

 

                                                      2. Componenţa Comisiei  
 

      Art.3. - (1) Numărul de locuri ce revine fiecărui grup parlamentar în cadrul Comisiei, 

se stabileşte de Comitetul liderilor, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, în termenul 

hotărât de Biroul permanent, prin negocieri între reprezentanţii grupurilor parlamentare, 

astfel încât să se respecte configuraţia politică a Senatului. 

      (2) Componenţa Comisiei se aprobă de plenul Senatului cu votul deschis al majorităţii 

senatorilor prezenţi, în conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat. 

 

      Art.4. - (1) Calitatea de membru al Comisiei încetează în urma deciziei grupului 

parlamentar care l-a propus, decizie care se supune aprobării plenului Senatului, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat. 

      (2) În acest caz, grupul parlamentar, prin liderul său, desemnează alt senator pentru a 

fi ales ca membru al Comisiei; nominalizarea se supune la vot în plenul Senatului. 

 

      Art.5. - (1) În prima şedinţă, convocată de preşedintele Senatului, se aduce la 

cunoştinţa membrilor Comisiei componenţa biroului, negociată potrivit prevederilor 

Regulamentului Senatului, republicat. Biroul Comisiei este format dintr-un preşedinte, un 

vicepreşedinte şi un secretar. 

      (2) Membrii biroului pot fi revocaţi şi înlocuiţi înaintea expirării mandatului, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat. 

 

      Art.6. - Comisia examinează proiecte de lege şi propuneri legislative, primite de la 

Biroul permanent pentru pregătirea activităţii de legiferare, precum şi pentru realizarea 

funcţiei de control parlamentar. 
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                                                              Capitolul II  

                                                                Atribuţii 

 

                                1. Atribuţiile Comisiei privind legislaţia naţională 
 

      Art.7 - Comisia are următoarele atribuţii: 

  a) examinează proiecte de lege şi propuneri legislative care vizează domeniul 

agriculturii, industriei alimentare şi dezvoltării rurale, domeniul administrării fondului 

funciar, domeniul activităţii sanitar-veterinare şi pentru controlul alimentelor, domeniul 

reproducţiei şi selecţiei în zootehnie, domeniul acvaculturii şi organizării pieţei 

produselor pescăreşti, domeniul apicol, domeniul învăţământului agricol şi cercetării 

ştiinţifice din agricultură, precum şi domeniul Politicilor Agricole Comune şi alte 

domenii conexe, în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor; 

  b) solicită rapoarte, informaţii şi documente de la autorităţile publice; 

  c) dezbate şi hotărăşte asupra altor probleme transmise de Biroul permanent; 

  d) invită la dezbateri reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai altor organisme, precum 

şi specialişti din domeniile de activitate ale Comisiei; 

  e) constituie subcomisii şi stabileşte competenţa şi sarcinile acestora; 

  f) la propunerea preşedintelui Comisiei, desemnează unul sau mai mulţi raportori dintre 

membrii săi; 

  g) decide asupra modului de soluţionare a petiţiilor care i-au fost repartizate de Biroul 

permanent sau adresate direct spre examinare; 

  h) în cazul şedinţelor comune cu comisia omoloagă din Camera Deputaţilor, hotărârile 

se iau în conformitate cu Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului; 

  i) audiază, în şedinţă comună cu comisia omoloagă din Camera Deputaţilor, candidaţii 

pentru funcţia de ministru în a căror atribuţii intră reglementări ce ţin de domeniile de 

activitate ale Comisiei; 

  j) solicită instituţiilor de specialitate elaborarea de studii, sinteze şi analize comparative 

asupra unor probleme din domeniile de activitate ale Comisiei.    

 

 

                            2. Atribuţiile Comisiei privind legislaţia Uniunii Europene 
 

      Art.8 - Comisia are următoarele atribuţii privind legislaţia Uniunii Europene: 

  a) exercitarea controlului asupra poziţiei Guvernului în cadrul Consiliului Uniunii 

Europene, potrivit Legii nr.373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în 

domeniul afacerilor europene; 

  b) examinează preliminar proiectele de acte legislative europene din perspectiva 

respectării principiului subsidiarităţii şi proporţionalităţii; 

  c) examinează documente europene, respectiv proiecte legislative, documente de 

consultare ale Comisiei Europene, analizează rapoarte şi concluzii ale Uniunii Europene 

trimise spre informare, dacă conţinutul acestora este relevant; 

  d) întocmeşte avize motivate, opinii, rapoarte, procese-verbale, la propunerile legislative 

şi alte comunicări primite de la Uniunea Europeană; 

  e) urmăreşte evoluţia procesului de negociere în cadrul instituţiilor Uniunii Europene şi 

stadiul documentelor care urmează a fi adoptate. 

 

 



 4 

 

                                                 3. Atribuţiile biroului Comisiei 

 

      Art.9. -  Biroul Comisiei propune: 

  a) ordinea de zi a fiecărei şedinţe; 

  b) atribuţiile ce revin fiecărui senator, în cadrul Comisiei; 

  c) hotărăşte condiţiile şi limitele participării la şedinţele Comisiei a personalului de 

specialitate, precum şi a persoanelor interesate, care au înaintat acestuia o cerere scrisă, 

motivată; 

  d) constituirea de subcomisii, precum şi competenţa şi sarcinile acestora; 

  e) organizarea de şedinţe de consultări sau audieri pe diverse teme din domeniul de 

activitate a Comisiei;  

  f) alte măsuri ce interesează bunul mers al activităţilor Comisiei. 

 

 

                                        4. Atribuţiile preşedintelui Comisiei   

      

      Art.10 - (1) Preşedintele Comisiei asigură reprezentarea acesteia în raport cu Biroul 

permanent, Comitetul liderilor şi celelalte comisii. 

      (2) Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii: 

  a) conduce şedinţele Comisiei; 

  b) invită, din proprie iniţiativă sau la solicitarea membrilor Comisiei, persoane din afara 

ei; 

  c) poate participa sau poate desemna alt reprezentant al Comisiei să participe la 

şedinţele comisiilor care examinează proiecte ce prezintă interes pentru comisia pe care o 

conduce; 

  d) propune unul sau mai mulţi raportori; 

  e) verifică cvorumul de şedinţă, iar în cazul în care acesta nu este realizat, suspendă 

şedinţa şi anunţă ziua şi ora de reluare a lucrărilor; 

  f) încuviinţează luările de cuvânt; 

  g) are dreptul de a limita durata luărilor de cuvânt, precum şi de a retrage cuvântul; 

  h) poate cere încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia Comisiei; 

  i) poate cere Guvernului şi celorlalte organe ale administraţiei publice informaţii şi 

documente, în cadrul controlului parlamentar; 

  j) conduce şedinţe comune ale comisiilor permanente de specialitate, conform acordului 

între preşedinţi; 

  k) semnează rapoarte şi celelalte acte elaborate de Comisie; 

  l) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de Regulamentul Senatului, republicat. 

 

 

                                          5. Atribuţiile vicepreşedintelui Comisiei 

 

      Art.11. - Vicepreşedintele Comisiei îndeplineşte, în lipsa sau la cererea preşedintelui, 

atribuţiile acestuia.   
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                                              6. Atribuţiile secretarului Comisiei 

  

      Art.12. - Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii: 

  a) ţine evidenţa prezenţei senatorilor la şedinţele Comisiei; 

  b) asigură redactarea rapoartelor, avizelor şi a celorlalte acte ale Comisiei; 

  c) numără voturile exprimate în şedinţele Comisiei; 

  d) urmăreşte întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei; 

  e) contrasemnează avizele, rapoartele şi alte acte elaborate de Comisie prevăzute în 

Regulamentul Senatului, republicat, sau stabilite prin votul Comisiei; 

  f) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunului mers al activităţilor Comisiei. 

 

 

 

                                                                Capitolul III  

                                                  Desfăşurarea lucrărilor Comisiei     

 

                                                      1. Convocarea şedinţelor 

 

      Art.13. - (1) Convocarea şedinţelor Comisiei se face de către preşedinte sau, în lipsa 

sa, de vicepreşedinte, potrivit programului de lucru al Senatului, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului Senatului, republicat. 

      (2) La şedinţele Comisiei pot asista reprezentanţi ai presei. Comisia va decide asupra 

ordinei de zi şi asupra caracterului dezbaterilor. 

     

 

 

                                                      2. Participarea la şedinţe 

 

      Art.14. - (1) Reprezentanţii Guvernului au acces la lucrările Comisiei. 

      (2) Comisia poate solicita participarea la lucrările sale a unor membrii ai Guvernului 

sau a conducătorilor unor instituţii publice, situaţie în care prezenţa acestora este 

obligatorie.      

      (3) La şedinţele Comisiei participă iniţiatorul propunerii legislative. 

      (4) La şedinţele Comisiei pot participa senatorii şi deputaţii altor comisii care au 

legătură cu obiectul de reglementare al propunerii aflate în dezbatere, fără a avea drept de 

vot. 

 

 

                                                         3. Şedinţe comune  

 

      Art.15. - Comisia poate ţine şedinţe comune prin decizia Biroului permanent, situaţie 

în care se dezbate şi se adoptă un raport sau un aviz comun. 
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                                                        4. Hotărârile Comisiei 

 

      Art.16. - (1) Comisia lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor săi. 

      (2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Votul în 

Comisie este deschis. 

      (3) La propunerea oricărui membru, Comisia poate decide prin vot ca anumite 

hotărâri să fie supuse votului secret. 

 

 

                                                       5. Competenţa Comisiei 

 

      Art.17. - (1) În cazul în care Comisia se consideră competentă cu privire la un proiect 

de lege sau o propunere legislativă repartizată de Biroul permanent altei comisii, poate 

solicita acestuia să-i fie transmisă spre avizare sau pentru întocmirea unui raport comun. 

      (2) În cazul în care Comisia consideră că un proiect de lege sau o propunere 

legislativă este de competenţa în fond a altei comisii, poate cere Biroului permanent 

transmiterea lor către acea comisie. 

      (3) Comisia, în limitele competenţei sale, poate iniţia o anchetă parlamentară în baza 

unei cereri scrise motivate, adresate Biroului permanent. 

       

                     

                                                       6. Rapoarte, avize 

 

      Art.18. - (1) Comisia întocmeşte rapoarte la proiectele legislative pentru care este 

sesizată în fond şi avize pentru celelalte proiecte. 

      (2) Comisia analizează, în cadrul şedinţelor, şi avizele celorlalte comisii, depuse în 

termenul stabilit de Biroul permanent. 

      (3) Raportul va cuprinde propuneri motivate privind admiterea fără amendamente a 

proiectului examinat, respingerea acestuia sau admiterea lui cu amendamente. 

      (4) Amendamentele admise şi cele respinse de Comisie, cu motivarea 

corespunzătoare, vor fi trecute în anexe distincte. 

      (5) În cazul mai multor proiecte de lege şi propuneri legislative cu acelaşi obiect de 

reglementare se va întocmi un singur raport de admitere, iar pentru celelalte se vor 

întocmi rapoarte de respingere. 

      (6) Rapoartele se depun la Biroul permanent în termenul stabilit de acesta. 

 

 

                                                    7. Perioada de activitate 

 

      Art.19. - (1) Comisia îşi desfăşoară lucrările în timpul sesiunilor Senatului, conform 

programului adoptat de plenul Senatului. 

      (2) În timpul sesiunii, şedinţele Comisiei pot avea loc în acelaşi timp cu cele ale 

plenului, cu încuviinţarea acestuia.  

      (3) Comisia îşi poate desfăşura activitatea şi în perioada vacanţei parlamentare, la 

solicitarea sau cu acordul Biroului permanent. 
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                                                  8. Dezbaterile în Comisie 

 

      Art.20. - (1) Pentru dezbaterea generală a proiectului de lege sau a propunerii 

legislative, preşedintele Comisiei dă cuvântul senatorilor, în ordinea înscrierii la cuvânt. 

      (2) Iniţiatorul proiectului de lege sau al propunerii legislative ori, după caz, 

reprezentantul acestuia are dreptul să ia cuvântul înainte de încheierea dezbaterii 

generale. 

      (3) În cadrul dezbaterilor se vor analiza amendamentele depuse în scris de către 

membrii Comisiei sau alţi parlamentari, în termenul stabilit de Biroul permanent. 

      (4) În faza dezbaterii generale a proiectului de lege sau a propunerii legislative nu pot 

fi propuse amendamente. 

      (5) Comisia trece la dezbaterea pe articole a proiectului de lege sau a propunerii 

legislative. La discutarea fiecărui articol, senatorii pot lua cuvântul pentru a exprima 

punctul de vedere al grupului parlamentar din care fac parte sau al lor personal. 

      (6) În cazuri deosebite, prin votul majorităţii membrilor, pot fi aduse amendamente şi 

în timpul dezbaterilor textului proiectului de lege sau al propunerii legislative. 

      (7) Discutarea amendamentelor începe cu cele care propun eliminarea unora din 

textele cuprinse în articolul supus dezbaterii şi continuă cu cele privind modificarea sau 

completarea acestora. În cazul în care există mai multe propuneri de modificare de acelaşi 

fel, ele se supun la vot în ordinea în care au fost prezentate. Comisia se pronunţă, prin 

vot, asupra fiecărui amendament, afară de cazul în care, prin adoptarea unuia, se exclude 

acceptarea celorlalte. 

 

 

                                                      9. Luările de cuvânt 

 

      Art.21. - (1) Senatorii iau cuvântul cu încuviinţarea preşedintelui de şedinţă. 

      (2) Preşedintele are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de 

subiectul dezbaterilor, sau să propună sistarea discuţiilor. 

      (3) Senatorii şi celelalte persoane care iau cuvântul sunt obligaţi să se refere exclusiv 

la obiectul de reglementare pentru care s-au înscris la cuvânt. În caz contrar, preşedintele 

le atrage atenţia şi, dacă nu se conformează, le retrage dreptul la cuvânt. 

 

 

                                                              10. Petiţii  

 

      Art.22. - Comisia examinează petiţiile care i-au fost repartizate spre soluţionare şi 

sesizează de îndată autorităţile publice competente să le soluţioneze ori le va clasa 

potrivit legislaţiei în vigoare. 

 

 

                                                              11. Absenţe  

 

      Art.23. - Nici un senator nu poate lipsi nemotivat de la şedinţele Comisiei. 
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                                                                Capitolul  IV  

                                                             Dispoziţii finale  

   

      Art.24. - (1) Prezentul regulament se completează cu prevederile Regulamentului 

Senatului, republicat, şi ale Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor 

şi Senatului. 

      (2) Comisia îşi adoptă propriul regulament de organizare şi funcţionare, pe care îl 

supune aprobării Biroului permanent, spre avizare Comisiei pentru regulament şi se 

revizuieşte ori de câte ori este necesar. 

      (3) Pentru probleme care exced dispoziţiilor prezentului regulament, Comisia 

funcţionează potrivit prevederilor Regulamentului Senatului.    

 

 

 

 

 

 

 
    Prezentul regulament a fost avizat în şedinţa Comisiei pentru regulament din 19 februarie 2019, cu 

unanimitate de  voturi a  membrilor prezenţi.   
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                                                                                                    Anexă      
 
                                                        REGULAMENTUL 

                                              de organizare şi funcţionare a  

               Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală    

                                       
                                                        

 

                                                                            CUPRINS: 

                    Conţinut  Nr.articole Nr.pagini 

 

Capitolul  I :  Organizarea  Comisiei 

  

1.  Dispoziţii generale art.1-2 pag.2 

2.  Componenţa Comisiei art.3-6 pag.2 

 
Capitolul  II :  Atribuţii 

  

 1. Atribuţiile Comisiei privind legislaţia naţională art.7 pag.3 

 2. Atribuţiile Comisiei privind legislaţia Uniunii Europene art.8 pag.3 

 3. Atribuţiile biroului Comisiei art.9 pag.4 

 4. Atribuţiile preşedintelui Comisiei art.10 pag.4 

 5. Atribuţiile vicepreşedintelui Comisiei art.11 pag.4 

 6. Atribuţiile secretarului Comisiei art.12 pag.5 

 
Capitolul  III :  Desfăşurarea lucrărilor Comisiei 

  

 1. Convocarea şedinţelor art.13 pag.5 

 2. Participarea la şedinţe art.14 pag.5 

 3. Şedinţe comune art.15 pag.5 

 4. Hotărârile Comisiei art.16 pag.6 

 5. Competenţa Comisiei art.17 pag.6 

 6. Rapoarte, avize art.18 pag.6 

 7. Perioada de activitate  art.19 pag.6 

 8. Dezbaterile în Comisie art.20 pag.7 

 9. Luările de cuvânt art.21 pag.7 

10. Petiţii art.22 pag.7 

11. Absenţe art.23 pag.7 

 

Capitolul  IV :   

  

                        Dispoziţii finale art.24 pag.8 

   

 

 

 

 


