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                   Nr.4c-3/91/2018 

       
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața 
Produselor Agricole și Alimentare 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, care este sesizată în 
fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața 
Produselor Agricole și Alimentare, transmis cu adresa nr. P.l.x. 77 din 5 martie 2018, 
înregistrat sub nr.4c-3/91 din 06 martie 2018. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1052/6.12.2017, avizează favorabil proiectul 
de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 28 februarie 2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului 
Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare, în vederea colectării, verificării 
informaţiilor primare, centralizării, procesării, analizării şi transmiterii informaţiilor privind 
piaţa produselor agricole şi alimentare, prevăzute la Anexele I-III din Regulamentul de punere 
în aplicare (UE) 2017/1185, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, 
după caz. Totodată, prin proiect se introduc prevederi distincte referitoare la piaţa zahărului şi 
a laptelui, precum şi pentru sectorul apicol, în scopul implementării noilor dispoziţii europene 
în materie. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 13 martie 
2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

PREȘEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 
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