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AVIZ 
asupra proiectului de lege privind relaţiile contractuale din sectorul laptelui şi al produselor 

lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al 
produselor lactate 

  

 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz care va fi transmis Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, cu proiectul de lege  privind 
relaţiile contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea 
organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, transmis cu adresa 
nr.P.L.x287 din 17 septembrie 2013, înregistrată sub nr.4c-3/364 din 18 septembrie 2013. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru aplicarea 
legislaţiei europene în materie şi anume: Regulamentul (UE) nr.261/2012 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 14 martie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului în 
ceea ce priveşte relaţiile contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate şi Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) nr.511/2012 al Consiliului din 15 iunie 2012 privind notificările referitoare la 
organizaţiile de producători şi organizaţiile interprofesionale, precum şi negocierile şi relaţiile 
contractuale, prevăzute în Regulamentul (CE) nr.1234/2007 pentru sectorul laptelui şi al produselor 
lactate, în sensul instituirii obligativităţii încheierii de contracte scrise între producătorii din sectorul 
laptelui şi al produselor lactate şi primii cumpărători. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr.486/3.06.2013 cu 
observaţii şi propuneri care au fost însuşite de iniţiator şi are avizul favorabil al Consiliului 
Concurenţei, nr.2504/12.03.2013, solicitat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.                                   
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 9.09.2013.                                               

Membrii comisiei au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 24.09.2013.  
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât ]n unanimitate, să avizeze favorabil 

proiectul de lege privind relaţiile contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi 
recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate. 

Prin obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
  Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  
      
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Eduard-Stelian Martin 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu 
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