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A

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu 

modificarile ulterioare, Comisia pentru agricultura, Industrie alimentara si 
dezvoltare rurala, prin adresa L568/2019, a fost sesizata, in vederea dezbaterii si 
elaborarii raportului, asupra Propunerii legislative pentru completarea artl8 din 

Ordonanta Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol.
Initiatori: Silistru Doina - senator PSD; Stan loan - senator PSD; Calota Florica Ica - 

deputat ALDE; Ciocan Dan - deputat PSD; Dirzu loan - deputat PSD; lancu Marius-lonel - 
depiitat PSD; Iftimle Neculai - deputat PSD; Movila Petru - deputat PMP; Ni^a Nicu - deputat 
PSD; Pale Danii^ - deputat PSD; Roman loan Sorin - deputat PSD; Stanescu Alexandra - deputat 
PSD; Vrajitoru Sorinei-Marian - deputat PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea art. 18 din 

Ordonanta Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobata cu modificari 
si completari prin Legea nr.98/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in 

sensul utilizarii formularelor registrului agricol pentru perioada 2015-2019 si 
pentru perioada urmatoare, respectiv 2020-2024.

Consiliul Legislativ avizeaza negativ propunerea legislativa.
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Comisia pentru administra^ie publica avizeaza FAVORABIL propunerea
legislativa.

La dezbaterea propunerii legislative au participat, in conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, din 

partea Guvemului, doamna Vartolomei Mihaela consilier MADR.
In sedinta din data de 03.12.2019 membrii comisiei au hotarat, cu 

unanimitate de voturi, sa adopte un raport de respingere.
Motivarea respingerii:
In prezent Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a elaborat o Hotarare 

de Guvem cu privire la formularele registrului agricol care vor fi folosite pentru 

perioada 2020-2024, hotarare care este in curs de avizare.

Comisia supune spre dezbatere si adoptare, plenului Senatului, raportul de 

respingere al propunerii legislative.
A.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 

categoria legilor ordinare si urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile 

art.76 alin. (2) din Constitutie.

Potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata si 
ale art.92 alin. (7) din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, Senatul 
este prima camera sesizata.
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PRESEDINTE, SECRETAR,

Senator SILISTRU DOINA




