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AL 
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În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă 
înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative 
privind marcarea calității produselor, transmisă spre dezbatere, 
în fond, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice  cu 
adresa nr.Plx. 590 din 18 decembrie 2017 şi înregistrată cu nr.4c-
3/622, respectiv nr.4c-4/682.  

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

 
 

              PREŞEDINTE,                                                          PREŞEDINTE, 
 

           Iulian IANCU                                    Alexandru STĂNESCU 
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RAPORT COMUN 
 

asupra propunerii legislative privind marcarea calității produselor 
 (Plx.590/2017) 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea 
legislativă privind marcarea calității produselor, transmisă cu adresa nr. 
Plx. 590 din 18 decembrie 2017 şi înregistrată la Comisia pentru industrii și 
servicii cu nr. 4c-3/622 din 19 decembrie 2017, iar la Comisia pentru pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  cu  nr.4c-4/682 
din 19 decembrie 2017. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.813/04.10.2017, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
 Guvernul, prin punctul de vedere nr.848/DPSG/29.01.2018, nu susține 
adoptarea propunerii legislative. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 
legislativă în ședința din 11 decembrie 2017. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu avizul nr.4c-2/1252 din 21 
februarie 2018, a avizat negativ propunerea legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor 
măsuri în vederea marcării produselor, prin aplicarea unor timbre în culori 
distincte, în funcție de calitatea acestora. Totodată, se prevede că, pentru a 
asigura șanse egale promovării produselor românești în raport cu cele din import, 
se propune însemnarea tricolorului pe etichetele produselor fabricate în România. 

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 





Comisiei pentru industrii și servicii au  dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 
27 februarie 2018, iar cei ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege în şedinţa din 17 
aprilie 2018. 

Din totalul de 19 de membri ai Comisiei pentru industrii și servicii au fost 
prezenţi la dezbatere 16 deputaţi. 

Din totalul de 25 membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi la dezbatere 24 
deputaţi. 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri au 
participat ca invitaţi: domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor examinate, membrii 
celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaților respingerea  propunerii legislative privind marcarea 
calității produselor, din următorul motiv: 

-propunerea legislativă ar trebui integrată în sistemul legislativ existent și 
nu ca o lege de sine stătătoare, respectiv Legea nr. 296/2004 privind Codul 
consumatorului și Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei 
pentru animale. 

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. 

 În raport de obiectul și conținutul său propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE, 
Iulian IANCU                      

PREŞEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU

 
 

SECRETAR, 
Roxana MÎNZATU 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 

 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                                                                   Consilier parlamentar, 

               Isabela Patricia Robe                                                                              dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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