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PROCES VERBAL  

  al lucrărilor comisiei din perioada 6 – 8 septembrie  2016 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi din totalul de 17 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați: 

- dna. Corina Pop, secretar în cadrul Ministerului Sănătății; 

- dna. Corina Teodor – consilier în cadrul Ministerului Sănătăţii; 

- dna.Erica Iordache,  dna. Mihaela Cerbu şi dna. Raluca Predoi din 

partea Asociaţiei Române a Industriei Produselor Alimentare cu 

Destinaţie Nutriţională Specială (ARIPAD). 

 
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Reexaminarea Legii privind reglementarea marketingului 

substituenţilor de lapte matern ( PLx 734/2011/2016) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule  ( PLx 313/2016). 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie şi membrii Comisei pentru industrii şi servicii procedează la  

reexaminarea Legii privind reglementarea marketingului substituenţilor 

de lapte matern ( PLx 734/2011/2016), ca urmare a cererii de reexaminare 

formulată de către Președintele României. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele  Comisiei pentru 

sănătate și familie, informează că Legea are ca obiect stabilirea cadrului 

legal în domeniul marketingului substituenţilor laptelui matern în vederea 

utilizării corecte a acestora, precum şi în ceea ce priveşte practica aferentă 

furnizării de informaţii corecte, obiective şi consistente pentru 

consumator. Potrivit expunerii de motive proiectul are la bază principiile 

Codului Internaţional de Marketing al Substituenţilor de Lapte Matern şi 

are ca scop asigurarea unei nutriţii adecvate şi sănătoase pentru sugari şi 

copii de vârstă mică. 

Aspectele sesizate prin Cererea de reexaminare se referă la: 

- necesitatea supunerii actului normativ procedurii de 

notificare, întrucât legea instituie reglementări tehnice care reprezintă 

specificaţii a căror respectare este obligatorie în cazul etichetării, 

marcării, ambalării produselor sau interzicerii comercializării unor 

produse, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2015/1535 a 

Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la procedura de 

furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi a normelor 

privind serviciile societăţii informaţionale; 

- necesitatea punerii în acord a termenilor folosiţi în lege cu 

cei stabiliţi prin reglementările europene, respectiv Regulamentul (UE) 

nr.609/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, respectiv 

referirile la „sugari” şi, respectiv la „copiii de vârstă mică” şi luarea în 

considerare a prevederilor proiectului de Regulament de completare a 

Regulamentului nr.609/2013, aflat în dezbatere publică la momentul 

trimiterii Cererii de reexaminare. 
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În temeiul art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

membrii celor două comisii au acceptat solicitările formulate de 

Președintele României și propun admiterea cererii de reexaminare.  

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii 

hotărăsc,  cu unanimitate de voturi, adoptarea Legii privind reglementarea 

marketingului substituenților de lapte matern,   cu amendamentele 

admise, redate în anexa care face parte integranta din raportul comun care 

va fi înaintat plenului Camerei Deputaților. În cursul dezbaterilor nu au 

înregistrate amendamente respinse. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al 

art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 9/2013 privind timbrul de 

mediu pentru autovehicule  ( PLx 313/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.3 alin.(1) 

lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013, în sensul 

exceptării de la plata timbrului de mediu şi a autovehiculelor aflate în 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat, precum a celor pentru transportul persoanelor cu handicap sau 

invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor 

legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi 

în gradul I de invaliditate, exceptare aplicabilă, pentru un singur 

autovehicul, la alegerea beneficiarului . 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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