
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

  
   

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

 

                      Bucureşti,  11.07.2016 
      Nr. 4c-4/394 

 
 
 
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2016 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind 
produsele agroalimentare ecologice 

(PL.x86/2016) 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în 
fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2016 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice,  transmis cu adresa nr. PL.x 86 din 21 martie 2016 şi 
înregistrat sub nr.4c-4/169/22.03.2016. 

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

Senatul României, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 14 martie 2016. 

La întocmirea raportului membrii Comisiei au analizat avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr.73/27.01.2016, avizul favorabil al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
şi avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2000, în sensul completării atribuţiilor compartimentului 
de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu atribuţia de 
a efectua control la operatorii de produse agroalimentare ecologice pe trasabilitatea şi 
conformitatea produselor, în baza sesizărilor/notificărilor transmise către Ministerul 
Agriculturii sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz. De asemenea, se instituie şi 
posibilitatea plăţii unei taxe către bugetul de stat, de către organismele de inspecţie şi 
certificare candidate, taxă care urmează a fi stabilită pentru fiecare domeniu pentru 
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care organismele de inspecţie şi certificare cer aprobarea, iar cuantum,ul acesteia se 
aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului 
finanţelor publice, precum şi posibilitatea ca personalul cu atribuţii de inspecţie din 
cadrul Ministerului Agriculturii, în exercitarea atribuţiilor, să poată preleva probe de 
sol, plante şi din produse agroalimentare ecologice, în baza sesizărilor/notificărilor 
transmise către Ministerul Agriculturii sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a examinat  proiectul de lege sus menţionat în 
şedinţa din 6 iulie 2016. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 31 deputaţi, din totalul de 32 membri ai 
Comisiei. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii 
Comisiei, s-a hotărât, în unanimitate de voturi, să se propună Plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere raportul de adoptare, în forma prezentată de Senat, a 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2016 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
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