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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

 industrie alimentară și servicii specifice 
   

  
 

 
 

Bucureşti, 22.10.2018 
Nr. 4c-5 /597 

 
 
 
 

B I R O U L  P E R M A N E N T  
A L  

C A M E R E I  D E P U T A Ț I L O R  
 
 
	
	

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare,  vă înaintăm, alăturat, 
raportul asupra  proiectului de Lege privind instituirea Zilei naționale a 
gastronomiei și a vinului românesc, transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice pentru examinare pe 
fond, cu adresa nr. PLx. 439/2018  din 3 septembrie 2018. 

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

 
 
 

 
PREȘEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 

Nr.4c-5/597 
22.10.2018 

 
 
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege  

privind instituirea Zilei naționale a gastronomiei și a vinului românesc 
(PLx. 439/2018) 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia  pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  a fost sesizată spre dezbatere în  
fond, cu proiectul de Lege privind instituirea Zilei naționale a gastronomiei și a 
vinului românesc, transmis cu adresa nr. PLx 439 din 3 septembrie 2018 și înregistrată 
cu nr.4c-5/503  din 4 septembrie  2018. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în şedinţa 
din 5  iulie  2018. 

Conform prevederilor art. 76 alin.(2) din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege conform avizului nr. 
436/09.05.2018. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat favorabil 
proiectul de lege mai sus menționat. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea ultimei zile de duminică 
a lunii octombrie ca „Ziua naţională a gastronomiei şi a vinului românesc”. Totodată, se 
prevede şi posibilitatea organizării de autorităţile publice centrale, locale sau de alte 
instituţii ale statului, de către persoane fizice sau juridice de programe şi manifestări cu 
caracter social sau ştiinţific, în scopul de a aprecia şi promova obiceiurile şi produsele 
culinare tradiţionale. În acest sens, autorităţile centrale şi locale pot contribui la 
organizarea acţiunilor prin acordarea de sprijin logistic şi pot aloca fonduri din bugetele 
proprii în limita alocaţiilor bugetare aprobate. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi  servicii specifice au examinat proiectul de lege, în şedinţa din 
18.10.2018. 



 3/5

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi la dezbatere 23  deputaţi. 

La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările și completările ulterioare 
domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au hotărât, în 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de 
Lege privind instituirea Zilei naționale a gastronomiei și a vinului românesc cu 
amendamentele admise prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

PREȘEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 

Dan CIOCAN 

 
 
 
 
                      
   
 
 
 
 

 Șef serviciu, consilier parlamentar Anton Păștinaru 

                      consilier parlamentar Gabriela Amalia Ciurea 
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Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE –PLx 439/2018 

 
Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

1. LEGE 
privind instituirea Zilei naționale a 
gastronomiei și a vinului românesc 

LEGE 
privind instituirea Zilei naționale a 
gastronomiei și a vinului românești 

Autor: 
Deputat PNL – Florin Claudiu ROMAN 

 

2. Art.1.- Se instituie Ziua națională a 
gastronomiei și a vinului românesc, în ultima 
duminică a lunii octombrie. 

Art.1.- Se instituie Ziua națională a 
gastronomiei și a vinului românești, în prima 
duminică a lunii octombrie. 
Autori: 
Deputat PSD – Ioan DÎRZU 
Deputat PNL – Corneliu OLAR 

 

3.  Art.2.- „În sensul prezentei legi, prin vin 
românesc se înțelege vinul obținut din 
struguri proveniți în proporție de 100% 
din România și care are inscripționat pe 
etichetă drapelul României”. 
Autori: 
Deputat PSD – Dan CIOCAN 
Deputat PNL – Corneliu OLAR 

 

4. Art.2.- (1) Ziua națională a gastronomiei și a 
vinului românesc poate fi organizată de către 
autoritățile publice centrale, locale, de către 

Art.3.- (1) Ziua națională a gastronomiei și a 
vinului românești poate fi sărbătorită de 
către autoritățile administrației publice 

Articolul 2 devine art.3 prin 
renumerotare. 
Pentru respectarea normelor 
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celelalte instituții ale statului, de către 
persoane fizice sau juridice prin organizarea și 
participarea la programe și manifestări cu 
caracter social sau științific, în scopul de a 
aprecia și promova obiceiurile și produsele 
culinare tradiționale. 
(2) Autoritățile publice centrale și locale pot 
contribui la organizarea acțiunilor precizate 
prin acordarea de sprijin logistic și pot aloca 
fonduri din bugetele proprii în limita 
alocațiilor bugetare aprobate. 

centrale și locale, și celelalte instituții ale 
statului, de către persoane fizice sau juridice 
prin organizarea și participarea la programe și 
manifestări cu caracter social sau științific, în 
scopul de a aprecia și promova obiceiurile și 
produsele  tradiționale românești. 
(2) Autoritățile administrației publice 
centrale și locale pot contribui la organizarea 
acțiunilor prevăzute la alin.(1), prin 
acordarea de sprijin logistic și pot aloca 
fonduri din bugetele proprii în limita 
alocațiilor bugetare aprobate. 
Autor: 
Deputat PNL – Florin Claudiu ROMAN 

de tehnică legislative. 
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