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RAPORT  
asupra propunerii legislative  privind modificarea şi completarea Legii nr.189/2008 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti   

 
 

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 pe fond cu propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.189/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2008 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi 
Ecologice Româneşti, transmisă cu adresa nr.Pl.x 176 din 13 aprilie 2010, înregistrată sub 
nr.24/250/14.04.2010. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului 
Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al 
Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, aprobată prin Legea nr.189/2008, în sensul instituirii 
obligaţiei Oficiului de a prezenta Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale un raport lunar 
privind activitatea de promovare a produselor tradiţionale româneşti, raport care va fi transmis spre 
informare şi comisiilor de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului.  

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.189/2008 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti face parte din categoria legilor 
ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat 
în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 27 de deputaţi membri ai comisiei.  
Propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi, înregistrându-se  26 de voturi 

pentru şi 1 abţinere, în şedinţa din 27 aprilie 2010, pentru următorul considerent: 
  Prevederile propunerii legislative nu coincid cu prevederile legislaţiei comunitare 

în domeniu. 
Propunerea  legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2010. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 
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