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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre 
dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind 
clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole, transmis cu adresa nr. PL. x 549 din 1 septembrie 
2015 şi înregistrat cu adresa nr. 4c-4/390/02.09.2015. 

Conform prevederilor 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, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 29 
iunie 2015. 

La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 428/29.04.2015);  
- avizul negativ al Comisiei pentru afaceri europene. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 37/2015 privind 

clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole, în vederea caracterizării mai bune a dimensiunii 
economice a exploataţiilor agricole, în concordanţă cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 
1242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru 
exploataţiile agricole.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au 
examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 29 septembrie 2015.  

La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 33 deputaţi, din totalul de 36 de 
membri. 

La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Simona Man, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a 
hotărât, în unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului 
de Lege pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor 
agricole în forma prezentată de Senat. 

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

PREŞEDINTE, 
 Nini SĂPUNARU 

SECRETAR,  
Costel ŞOPTICĂ 
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