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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
  

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ 

ŞI IMUNITĂŢI 
Nr. 4c-13/919 

Bucureşti, 18.12.2018 

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ, INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ ŞI SERVICII SPECIFICE 
Nr. 4c-5/749 

                                                                                             PLx 576 

 
 

BIROUL PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi  alte forme de  asociere în agricultură, trimis Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru agricultură silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, spre dezbatere în fond, cu adresa nr.PLx.576 din 22 
octombrie 2018. 

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

 

 

                  PREŞEDINTE,                                          PREŞEDINTE, 
                Nicuşor HALICI                                 Alexandru STĂNESCU        
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PARLAMENTUL  ROMANIEI 

CAMERA  DEPUTATILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Nr. 4c-13/919 
Bucureşti, 18.12.2018 

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

ŞI SERVICII SPECIFICE  
Nr. 4c-5/749 

 
R A P O R T  C O M U N   

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi  completarea Legii 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi  alte  forme de asociere în agricultură 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, 
au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea şi  
completarea Legii nr.36/1991 privind  societăţile agricole şi alte  forme de asociere 
în agricultură, transmis cu adresa  nr. PLx 576 din 22 octombrie 2018, înregistrat la 
Comisia juridică de disciplină şi imunităţi înregistrat sub nr.4c-13/919/2018 
respectiv la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice sub nr. 4c-5/604/2018.   

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat,  în şedinţa din 17 octombrie 2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea 
Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea facilitării 
procesului de transformare a societăţilor agricole în formele societare prevăzute de 
Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege prin avizul nr.654 
din 4 iulie 2018. 

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de lege 
conform Hotărârii nr.711 din 14 iunie 2018. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au examinat proiectul de lege sus-menţionat în şedinţe separate.  

Comisia  juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege în 
şedinţa din  data de 18 decembrie 2018. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au  fost  prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au examinat proiectul de lege sus menţionat în şedinţa din 4 
decembrie 2018. La lucrări Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi  
completarea Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi  alte  forme de asociere 
în agricultură în forma prezentată de Senat. 

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

 
 
 
 

                   PREŞEDINTE,                                       PREŞEDINTE, 
                 Nicuşor HALICI                               Alexandru STĂNESCU 
 
 
 
 
 
                       SECRETAR,                                     SECRETAR,      
             Aida – Cristina CĂRUCERU                           Dan CIOCAN 
 
 
 
 
 
 
Consilieiri  parlamentari,     
Florica Manole                                   
Ionela Began                                      
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