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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru 
agricultură, studii pedologice, agrochimice şi consultanţă agricolă 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 �i art 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgen�ă, cu proiectul de Lege privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru agricultură, studii pedologice, agrochimice şi 
consultanţă agricolă, trimis cu adresa PLx. 746 din 28 octombrie 2015, înregistrat cu nr. 4C-
11/1360 din 30 octombrie 2015. 
 Conform dispoziţiilor art. 75 alin. 1 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 respins, proiectul de Lege în şedinţa din 
21 octombrie 2015. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 17 noiembrie 2015. 
 Proiectul de Lege are ca şi obiect de reglementare înfiin�area Direc�iei pentru 
agricultură, studii pedologice, agrochimie �i consultan�ă agricolă, institu�ie publică, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii �i Dezvoltării Rurale, finan�ată 
din venituri proprii �i subven�ii acordate de la bugetul de stat, prin preluarea activită�ii 
Direc�iilor pentru agricultură jude�ene �i a municipiului Bucure�ti, Oficiilor pentru studii 
pedologice �i agrochimie, patrimoniu �i personalului Caselor Agronomului, care se 
desfiin�ează. 
 Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive �i avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ nr. 637 din 17 
iunie 2015 �i punctul de vedere al Guvernului  prin care se sus�ine adoptarea propunerii 
legislative în forma prezentată Ministerului Agriculturii �i Dezvoltării Rurale.  
 În urma dezbaterilor, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative, având în vedere faptul că, 
potrivit Deciziei Cur�ii Constitu�ionale nr. 16/2007, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, în ceea ce prive�te înfiin�area altor organe de 
specialitate decât ministerele �i autorită�ile autonome, dar ca autorită�i guvernamentale, art. 
117 alin. (2) din Constitu�ie stabile�te dreptul Guvernului de a le înfiin�a.  
 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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