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Către,  
 

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor  
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru 

comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru 

modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, trimis 

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, 

pentru dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx. 150 din 29 mai 

2012. 

  
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

  Adrian Rădulescu      Vasile Mocanu 
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice 

 

  

Bucureşti,  03.07.2012 
Nr. 24/248 

 
R A P O R T     

asupra proiectului  de Lege  privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea 
produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar 

 (PL.x 150/2012) 
  

 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 modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de 
protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, transmis cu 
adresa nr. PLx. 150 din 29 mai 2012 şi înregistrată cu nr. 24/189/31.05.2012. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizele favorabile al Consiliului Legislativ, Comisiei pentru industrii şi 
servicii  şi punctul de vedere al Guvernului de susţinere a iniţiativei legislative.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea  alin. (1) ala art. 1 şi alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 
41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din 
domeniul fitosanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 28/2009. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea 
produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar 
face parte din categoria legilor ordinare potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 



La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Gheorghe Albu - secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

 Membrii Comisiei pentru agricultură au examinat proiectul de lege în şedinţa din 3 iulie 2012. Au participat la dezbateri 24 de 
deputaţi, din totalul de 26 membri ai comisiei.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Raportul de adoptare al proiectului de Lege privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru 
modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, cu amendamentele admise, aşa cum sunt redate în 
prezentul raport. 

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, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
 

 
 

  PREŞEDINTE,                   SECRETAR, 
 

Adrian Rădulescu          Vasile Mocanu  
 

  
 

          Consilier Anton Păştinaru            
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AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   

Nr. 
crt. 

Text   
Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007, 
modificată şi completată prin Legea 

nr. 28/2009 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

0 1 2 3 4 

1.   LEGE 
privind  modificarea şi 

completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 41/2007 pentru 
comercializarea produselor de 
protecţie a plantelor, precum şi 
pentru modificarea şi abrogarea 

unor acte normative din domeniul 
fitosanitar 

         Nemodificat   

2.  

 

Articol unic. – Ordonanţa 
Guvernului nr. 41/2007 din  22 
august 2007 pentru 
comercializarea produselor de 
protecţie a plantelor, precum şi 
pentru modificarea şi abrogarea 
unor acte normative din domeniul 
fitosanitar, adoptată în temeiul art. 
1 pct.IV3 din Legea nr. 266/2007 
privind abilitatea Guvernului de a 
emite ordonanţe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 592 din 28 august 
2007, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
28/2009, se modifică după  cum 

Articolul unic. – Ordonanţa 
Guvernului nr. 41/2007 pentru 
comercializarea produselor de 
protecţie a plantelor, precum şi 
pentru modificarea şi abrogarea 
unor acte normative din domeniul 
fitosanitar, adoptată în temeiul art. 
1 pct.IV.3 din Legea nr. 266/2007 
privind abilitatea Guvernului de a 
emite ordonanţe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 592 din 28 august 
2007, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 28/2009, 
cu modificările ulterioare se 
modifică după cum urmează:  

Pentru respectarea 
exigenţelor de 
tehnică legislativă.  
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urmează:    
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii  

3.   
 
Art. 1. -  (1) Comercializarea pe 
teritoriul României a produselor 
de protecţia a plantelor, fabricate 
în ţară sau provenite din import, 
se poate face numai de către 
persoanele prevăzute la art. 3, pe 
baza unui certificat de 
înregistrare eliberat de către 
unitatea fitosanitară în a cărei 
rază teritorială îşi desfăşoară 
activitatea de comercializare a 
produselor de protecţie a 
plantelor, conform modelului din 
anexa nr. 1, denumit în 
continuare certificat de 
înregistrare. 
 

Text Legea nr. 28/2009 

1. La articolul 1, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins:  
      „(1) Comercializarea pe 
teritoriul României a produselor 
de protecţie a plantelor, fabricate 
în ţară sau provenite din import 
sau din statele membre se poate 
face numai de către persoanele 
prevăzute la art. 3, pe baza unui 
certificat de înregistrare eliberat 
de către unitatea fitosanitară în a 
cărei rază teritorială îşi desfăşoară 
activitatea de comercializare a 
produselor de protecţie a 
plantelor, conform modelului din 
anexa nr. 1, denumit în continuare 
certificat de înregistrare.” 

1. – Nemodificat   

4.   
 
Art. 3. – (1) 
   B 
b) au pregătire în domeniul 
agricol/biologic/biochimic sau 
silvic, de nivel superior ori de 
nivel mediu, şi sunt atestate prin 

2. La articolul 3, litera b) a 
literei B a alineatului (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
      „b) au pregătire în domeniul 
agricol/biologic sau silvic, de 
nivel superior sau mediu, şi sunt 
atestate prin certificat de atestare 

2. La articolul 3, litera b) a literei 
B a alineatului (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
 
b) au pregătire în domeniul 
agricol/biologic, biochimic sau 
silvic, de nivel superior sau mediu, 
şi sunt atestate prin certificat de 
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certificat de atestare profesională 
pentru activităţi de 
comercializare a produselor de 
protecţie a plantelor, eliberat  
nominal, în urma examinării de 
către unitatea fitosanitară în a 
cărei rază teritorială îşi 
desfăşoară activitatea 
comercială, conform modelului 
din anexa nr. 3;”. 
 
 

Text Legea nr. 28/2009 

profesională pentru activităţi de 
comercializare a produselor de 
protecţie a plantelor, eliberat 
nominal, în urma examinării de 
către unitatea fitosanitară în a 
cărei rază teritorială îşi desfăşoară 
activitatea comercială, conform 
modelului din anexa nr. 3; 
domeniul agricol cuprinde 
următoarele specializări: 
horticultură, agricultură şi 
inginerie economică în 
agricultură;” 

atestare profesională pentru 
activităţi de comercializare a 
produselor de protecţie a plantelor, 
eliberat nominal, în urma 
examinării de către unitatea 
fitosanitară în a cărei rază 
teritorială îşi desfăşoară activitatea 
comercială, conform modelului din 
anexa nr. 3; domeniul agricol 
cuprinde următoarele specializări: 
horticultură, agricultură şi inginerie 
economică în agricultură;” 
 
Autor: Deputat PSD - Iulian Iancu 
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