
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

  
Bucureşti, 15.10.2010 

 Nr.24/661 
 

RAPORT   
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale  

şi aromatice 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale şi aromatice, transmisă cu adresa 
nr.Pl. x 232 din 3 mai 2010 şi înregistrată cu nr.24/316/05.05.2010. 

 La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei  
pentru sănătate şi familie şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii plantelor medicinale şi aromatice 
nr.491/2003. Intervenţiile legislative propuse urmăresc corelarea cu reglementările europene în domeniul şi cu schimbările 
legislative şi instituţionale interne, care au avut loc din momentul intrării în vigoare a Legii nr.491/2003 şi până în prezent, în 
sensul departajării atribuţiilor diferitelor autorităţi, în funcţie de categoria de produse care urmează a fi puse pe piaţă.  

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale şi aromatice face 
parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea propunerii a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, domnul  Valeriu Tabără -  Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate, în şedinţa din 12 octombrie 2010. 
Propunerea legislativă a fost respinsă  de Senat în şedinţa din 26 aprilie 2010. 
Propunerea legislativă, 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 ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor. 

În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea propunerii legislative cu amendamentele prevăzute în anexă.  
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AMENDAMENTE ADMISE  
 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   

 

Nr. 
crt. 

Text Legea plantelor 
medicinale nr.491/2003 

Text propunere legislativă 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 

0 1 2 3 4 

1.   
 

L E G E A  
plantelor medicinale şi 

aromatice  

Titlul legii  
 

L E G E 
privind modificarea si completarea  

Legii nr. 491/2003 a plantelor 
medicinale si aromatice 

 
 

Titlul legii  
 

L E G E 
privind modificarea şi 

completarea Legii plantelor 
medicinale şi aromatice  

nr. 491/2003  
 
Deputat PD-L - Stelian Fuia  

 
 
Pentru 
corectitudinea 
redactării. 

2.   ARTICOL UNIC. -  Legea nr. 
491/2003 a plantelor medicinale şi 
aromatice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
844 din 26 noiembrie 2003, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

Art.I. -  Legea  plantelor 
medicinale şi aromatice nr. 
491/2003, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
844 din 26 noiembrie 2003, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

Pentru 
corectitudinea 
redactării. 

3.    1. Titlul se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  

„LEGE 
privind plantele medicinale şi 

aromatice, precum şi 
produsele stupului” 

 
Deputat PD-L - Stelian Fuia 

 
 
Ca urmare a 
modificărilor 
survenite în 
textul legii.  
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4.   
 
 
Art.1. – Prezenta lege 
stabileşte cadrul general 
privind producţia, 
procesarea şi organizarea 
pieţei plantelor 
medicinale şi aromatice, 
relaţiile dintre 
producători, procesatori 
şi comercianţi.  

 2. La articolul1, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
     „Art.1. – (1) Prezenta lege 
stabileşte cadrul general privind 
producţia, procesarea şi 
organizarea pieţei plantelor 
medicinale, aromatice şi 
produsele stupului, relaţiile 
dintre producători, procesatori şi 
comercianţi.” 
  
Deputat PD-L – Stelian Fuia  

Ca urmare a 
modificărilor 
survenite în 
textul legii.  

5.   
 

1. La articolul 1, după litera g) 
a alineatului (2) se introduce o 
nouă literă, lit.h) cu următorul 
cuprins:  
 „h) produsele stupului sunt 
rezultatul activităţii albinelor, 
reprezentând polenul, propolisul, 
mierea şi lăptişorul de matcă.” 

3. La articolul 1, alineatul (2), 
după litera g) se introduce o 
nouă literă, lit.h) cu 
următorul cuprins: 
     h) – Nemodificată    
 
 
Deputat PD-L – Marian Avram  

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

6.   
 
Art.2. – În sensul 
prezentei legi, autoritatea 
administraţiei publice 
centrale în domeniul 
plantelor medicinale şi 
aromatice este Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor, 
Apelor şi Mediului, 
denumit în continuare 
autoritate competentă. 

 4. Articolul 2 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
       „Art.2. - În sensul prezentei 
legi, autoritatea administraţiei 
publice centrale în domeniul 
plantelor medicinale, aromatice şi 
produsele stupului este 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, denumit în 
continuare autoritate 
competentă.  
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Deputat PD-L – Stelian Fuia 

7.   
 
 
Art.3. – (1) Pentru 
plantele medicinale şi 
aromatice care se 
comercializează în stare 
proaspătă şi procesată se 
stabilesc norme tehnice 
de producere şi 
comercializare. Normele 
tehnice de producere şi 
comercializare a plantelor 
medicinale şi aromatice 
se elaborează de 
Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor, Apelor şi 
Mediului şi de Ministerul 
Sănătăţii şi se aprobă 
prin ordin comun al 
ministrului agriculturii, 
pădurilor, apelor şi 
mediului şi al ministrului 
sănătăţii.  
(2) Pentru stabilirea 
normelor tehnice de 
producere şi 
comercializare a plantelor 
medicinale şi aromatice 
se au în vedere 
prevederile Ghidului de 

2. La articolul 3, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________  
 
 
 

5. La articolul 3, alineatele 
(1)-(3) şi (5) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
       „Art.3. – (1) Pentru plantele 
medicinale şi aromatice care se 
comercializează în stare 
proaspătă şi procesată,  precum 
şi pentru produsele stupului, 
se stabilesc norme tehnice de 
producere şi comercializare. 
Normele tehnice de producere şi 
comercializare a plantelor 
medicinale, aromatice şi 
produsele stupului se elaborează 
de autoritatea competentă.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           (2) Pentru stabilirea 
normelor tehnice de producere şi 
comercializare a plantelor 
medicinale, aromatice şi 
produse ale stupului se au în 
vedere prevederile Ghidului de 
bună practică pentru cultivarea 

 
 
 
Produsele 
stupului se 
încadrează ca şi 
alimente şi 
suplimente 
alimentare.  
Pentru 
corectitudinea 
redactării.  
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bună practică pentru 
cultivarea plantelor 
medicinale şi aromatice şi 
ale Ghidului de bună 
practică pentru recoltarea 
plantelor medicinale şi 
aromatice din flora 
spontană. 
(3)  Ghidul de bună 
practică pentru cultivarea 
plantelor medicinale şi 
aromatice şi Ghidul de 
bună practică pentru 
recoltarea plantelor 
medicinale şi aromatice 
din flora spontană se 
aprobă prin ordin al 
ministrului agriculturii, 
pădurilor, apelor şi 
mediului.  
………………………………………… 
      (5) Produsele 
obţinute prin procesarea 
plantelor medicinale şi 
aromatice şi având 
indicaţii terapeutice se 
încadrează în categoria 
medicamentelor şi se 
autorizează pentru 
introducerea pe piaţă de 
către Agenţia Naţională a 
Medicamentului   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 

„(5) Produsele finite obţinute prin 
procesarea plantelor medicinale şi 
aromatice şi produsele stupului se 
pot clasifica conform 
reglementărilor comunitare ca şi 
alimente, suplimente alimentare, 
produse de uz extern.” 
 

plantelor medicinale şi aromatice, 
ale Ghidului de bună practică 
pentru recoltarea plantelor 
medicinale şi aromatice din flora 
spontană şi ale Ghidului de  
bună practică pentru 
apicultură.  
 
        (3) Ghidurile de bună 
practică prevăzute la alin.(2) se 
aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………. 
          (5) Introducerea pe piaţă 
şi supravegherea produselor 
finite pe bază de plante 
medicinale, aromatice şi produse 
ale stupului, care se încadrează 
în definiţia prevăzută în Titlul 
XVII – Medicamentul  art.695 
pct.1 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, se fac 
în conformitate cu prevederile 
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acesteia.” 
 
Deputat Independent – Ioan 
Munteanu  
Deputat PSD+PC – Vasile Mocanu  

8.   3. La articolul 3, după alineatul 
(5) se introduc două noi 
alineate, alin.(51) şi (52) cu 
următorul cuprins:  
„(51)  Produsele finite pe bază de 
plante medicinale şi aromatice şi 
produse ale stupului care se 
notifică de operatorii din domeniu 
şi se încadrează ca şi alimente, 
suplimente alimentare şi produse 
de uz extern, se introduc pe piaţă 
conform normelor stabilite de 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi  
Dezvoltării Rurale. 
 
 
(52) Produsele finite pe bază de 
plante medicinale şi aromatice şi 
produse ale stupului care se 
notifică de operatorii în domeniu ca 
medicamente si se încadrează ca şi 
medicamente se 
autorizează/avizează pentru 
introducerea pe piaţă de către 
Agenţia Naţională a 
Medicamentului.” 
 

6. La articolul 3, după 
alineatul (5) se introduc trei 
noi alineate, alin.(51) - (53) cu 
următorul cuprins:  
          „(51)  Produsele finite pe 
bază de plante  medicinale şi 
aromatice şi produse ale stupului 
care se notifică de către 
operatorii din domeniu şi se 
încadrează ca şi alimente, 
suplimente alimentare şi produse 
de uz intern sau extern, 
exclusiv produsele cosmetice, 
se introduc pe piaţă conform 
normelor stabilite de autoritatea 
competentă. 
           (52) Produsele finite pe 
bază de plante medicinale, 
aromatice şi produse ale stupului 
care se notifică de operatorii în 
domeniu ca medicamente si se 
încadrează ca şi medicamente se 
autorizează/avizează pentru 
introducerea pe piaţă de către 
Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale.” 
            (53) Serviciul de 

 
 
 
Pentru 
corectitudinea 
redactării.  
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Notificări din cadrul 
Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru 
Bioresurse Alimentare – I.B.A. 
Bucureşti se reorganizează în 
Serviciul Naţional pentru 
Plante Medicinale, Aromatice 
şi Produse ale Stupului, 
denumit în continuare 
S.N.P.M.A.P.S., în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, ca 
instituţie de drept public, 
finanţată din venituri proprii 
şi subvenţii acordate de la 
bugetul de stat. 
S.N.P.M.A.P.S. asigură 
notificarea, supravegherea, 
controlul suplimentelor 
alimentare şi produselor de 
uz extern obţinute din plante 
medicinale şi aromatice, cu 
excepţia produselor 
cosmetice.” 

 
Deputat PD-L – Stelian Fuia 
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe  

9.   
 
Art.3. –  
 (6) Supravegherea pe 
piaţă a produselor 

4. La articolul (3), alineatele 
(6) şi (7) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins:  
„(6) Supravegherea pe piaţă a 
produselor prevăzute la alin.(51) se 

7. La articolul 3, alineatele 
(6) şi (7) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins:  
        „(6) Supravegherea pe 
piaţă a produselor prevăzute la 

 
 
 
Pentru unitate 
terminologică. 



0 1 2 3 4 

 

 8 

prevăzute la alin.(5) se 
realizează de către 
inspectorii din Direcţia 
generală farmaceutică, 
inspecţia de farmacie şi 
aparatură medicală din 
cadrul Ministerului 
Sănătăţii şi de către 
inspectorii din cadrul 
Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului.  
 

(7) Supravegherea pe 
piaţă pentru celelalte 
produse prevăzute la 
alin.(4) se face de către 
inspectorii Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor, 
Apelor şi Mediului şi ai  
Ministerului Sănătăţii, 
precum şi de către 
persoanele autorizate din 
cadrul Autorităţii 
Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor.  

realizează de organismele cu 
atribuţii de control ale 
Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
 

 

 

 

 

 

(7) Supravegherea pe piaţă a 
produselor prevăzute la alin.(52) se 
realizează de către organismele cu 
atribuţii de control ale Ministerului 
Sănătăţii şi se aplică liniilor de 
producţie, depozitării, materiilor 
prime şi produselor finite.” 

alin.(51) se realizează de 
organismele cu atribuţii de 
control ale S.N.P.M.A.P.S. şi se 
aplică liniilor de producţie şi 
depozitare a  materiilor prime 
şi produselor finite. 

 

 

 
 

          (7) Supravegherea pe 
piaţă a produselor prevăzute la 
alin.(52) se realizează de către 
organismele cu atribuţii de 
control ale Ministerului Sănătăţii 
şi se aplică liniilor de producţie şi 
depozitare a materiilor prime şi 
produselor finite.” 

 

 

Deputat PD-L – Stelian Fuia  

10.  5. La articolul 3, după alineatul 
(7) se introduc trei noi alineate, 
alin.(8), (9) şi  (10) cu 
următorul cuprins: 

„(8) Serviciul de Notificări din 
cadrul Institutului de Bioresurse 
Alimentare se reorganizează în 
Serviciul Naţional pentru Plante 

8. La articolul 3, după 
alineatul (7) se introduce un 
nou alineat, alin.(8) cu 
următorul cuprins: 

         (8) - se elimină  

 

 

 
 
 
Ca urmare a 
preluării 
prevederilor la 
alin.(53).  
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Medicinale, Aromatice şi Produse 
ale Stupului, denumit în continuare 
S.N.P.M.A.P.S., asigură notificarea, 
supravegherea, controlul plantelor 
medicinale aromatice şi produselor 
stupului, ca instituţie bugetară, în 
sub ordinea Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale.” 
 

(9) Atribuţiile S.N.P.M.A.P.S. sunt 
următoarele:  

a) notificarea, în vederea 
comercializării, a produselor 
prevăzute la alin.(51) prin 
intermediul Compartimentului 
Notificări din cadrul  
S.N.P.M.A.P.S.; 

b) supravegherea şi controlul pe 
piaţă al produselor prevăzute la 
alin.(51) prin intermediul 
Compartimentului Supraveghere şi 
Control din cadrul S.N.P.M.A.P.S.; 

c) administrarea propunerile de 
utilizare a menţiunilor nutriţionale 
şi de sănătate de către operatorii 
din domeniu pentru produsele 
prevăzute la alin.(51) prin 
intermediul Compartimentului 
Menţiuni Nutriţionale şi 
Sănătate din cadrul S.N.P.M.A.P.S. 

 

 

 

 

 

 
 

        „(8) Atribuţiile 
S.N.P.M.A.P.S. sunt următoarele:  

         a) notifică, în vederea 
comercializării,  produsele 
prevăzute la alin.(51) prin 
intermediul compartimentului 
notificări din cadrul  
S.N.P.M.A.P.S.; 

         b) supraveghează şi 
controlează pe piaţă produsele 
prevăzute la alin.(51) prin 
intermediul compartimentului 
supraveghere şi control din 
cadrul S.N.P.M.A.P.S.; 

         c) gestionează 
propunerile de utilizare a 
menţiunilor nutriţionale şi de 
sănătate de către operatorii din 
domeniu pentru produsele 
prevăzute la alin.(51) prin 
intermediul Compartimentului 
Notificări din cadrul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca urmare a 
modificărilor 
anterioare.  
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(10) S.N.P.M.A.P.S. va începe 
activitatea începând cu data de 15 
ianuarie 2010. ” 

 

S.N.P.M.A.P.S.” 

         (10) – se elimină. 

 
Deputaţi PD-L: Stelian Fuia, 
Constantin Chirilă, Marian Avram   

11. Art. 5. – Pentru a fi 
comercializate plantele 
medicinale şi aromatice 
sunt supuse producerii de 
certificare.  

6.  Articolul 5 se abrogă. 9. - Nemodificat   

12.  
Art.6. – (1) Se înfiinţează 
Comitetul tehnic 
interministerial al 
plantelor medicinale şi 
aromatice, format din 7 – 
9 peroane, cercetători şi 
cadre didactice, experţi în 
domeniu, care 
examinează problemele 
legate de funcţionarea 
pieţei plantelor 
medicinale şi aromatice şi 
emite deciziile tehnice.  

(2) Componenţa, 
organizarea, funcţionarea 
şi locul de desfăşurare a 
activităţii Comitetului 
tehnic interministerial al 
plantelor medicinale şi 

7.  Articolul 6 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„Art.6. -  (1) Se înfiinţează 
Comitetul tehnic al plantelor 
medicinale si aromatice şi produse 
ale stupului, denumit in continuare 
Comitet, format din minimum 7 
persoane, după cum urmează: 

a) jumătate plus unu din numărul 
total al membrilor sunt validaţi prin  
ordin al ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale. 
Aceştia sunt: cercetători, cadre 
didactice, cu expertiză recunoscută 
in domeniu; 

b) diferenţa, este alcătuită din 
reprezentanţii organizaţiilor 
profesionale şi interprofesionale 
recunoscute din sector, câte unul 
pentru fiecare organizaţie, cu 

10.  Articolul 6 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

          „Art.6. -  (1) Se înfiinţează 
Comitetul tehnic al plantelor 
medicinale si aromatice şi al 
produselor stupului, denumit in 
continuare Comitetul, format din 
11 persoane, din care doi 
reprezentanţi din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi câte un 
reprezentant din cadrul 
Ministerului Sănătăţii, 
Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, Academiei Română, 
Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice „Gheorghe Ionescu 
Şişeşti”, Academiei de  
Ştiinţe   Medicinale, 
Institutului   de Cercetare - 
Dezvoltare   pentru 

 
 
 
Pentru clarificare. 
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aromatice se aprobă prin 
ordin comun al 
ministrului agriculturii, 
pădurilor, apelor şi 
mediului, al ministrului 
sănătăţii şi al ministrului 
economiei şi comerţului.  

expertiză recunoscută în domeniu. 

(2) Comitetul îşi desfăşoară 
activitatea pe lângă Serviciul 
naţional cu care se află în relaţii de 
colaborare, consultare şi validează 
din punct de vedere  ştiinţific şi 
tehnic următoarele: 
a) arbitrează, din punct de vedere 
ştiinţific, evaluarea  menţiunilor 
nutriţionale şi de sănătate 
formulate pentru produsele 
prevăzute la  art.3 alin.(51); 

b) actualizează periodic, la 
intervale de un an calendaristic, 
Lista naţională a plantelor 
medicinale şi aromatice ce sunt 
folosite ca materii prime vegetale 
pentru produsele prevăzute la art.3 
alin.(51), de către operatorii din 
domeniu; 

c) arbitrează problemele tehnice şi 
ştiinţifice apărute în cadrul 
activităţii de notificare şi control ale 
Serviciului naţional; 

d) în scopul dezvoltării sectorului şi 
punerii în valoare a resurselor 
naţionale, elaborează liniile 
directoare ale programelor 
naţionale privind producerea, 
procesarea, promovarea plantelor 
medicinale şi aromatice şi 

Apicultură, Institutului 
Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Bioresurse 
Alimentare – I.B.A. Bucureşti, 
Patronatului „Planta 
Romanica”, Organizaţiei 
Interprofesionale a Plantelor 
Medicinale şi Aromatice. 

             (2) Componenţa 
nominală a comitetului se 
aprobă prin ordin comun al 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale, ministrului 
sănătăţii şi ministrului 
mediului şi pădurilor. 

             (3) În prima sa 
şedinţă comitetul aprobă 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare şi îşi alege 
organele de conducere 
formate din preşedinte, doi 
vicepreşedinţi şi un secretar. 
Preşedintele va fi ales dintre 
cei doi reprezentanţi al 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

              (4) Comitetul îşi 
desfăşoară activitatea pe lângă 
S.N.P.M.A.P.S. cu care se află în 
relaţii de colaborare şi consultare 
şi îndeplineşte următoarele 
atribuţii principale: 
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produselor stupului. 
 

               a) arbitrează, din 
punct de vedere ştiinţific, 
evaluarea  menţiunilor 
nutriţionale şi de sănătate 
formulate pentru produsele 
prevăzute la  art.3 alin.(51); 

               b) întocmeşte Lista 
naţională a plantelor 
medicinale, aromatice şi 
produse ale stupului; 

               c) actualizează 
periodic, la intervale de un an 
calendaristic, Lista naţională a 
plantelor medicinale, aromatice şi 
produse ale stupului care sunt 
folosite ca materii prime vegetale 
pentru produsele prevăzute la 
art.3 alin.(51), de către operatorii 
din domeniu; 

             d) arbitrează problemele 
tehnice şi ştiinţifice apărute în 
cadrul activităţii de notificare şi 
control ale S.N.P.M.A.P.S.; 

              e) elaborează liniile 
directoare ale programelor 
naţionale privind producerea, 
procesarea, promovarea plantelor 
medicinale, aromatice şi produse 
ale stupului. 
 

Deputaţi PD-L: Tinel Gheorghe, 
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Stelian Fuia, Corneliu Olar. 

13.  
 
Art.7. – (1) În scopul 
dezvoltării sectorului şi al 
punerii în valoare a 
resurselor din domeniul 
plantelor medicinale şi 
aromatice, Comitetul 
tehnic interministerial al 
plantelor medicinale şi 
aromatice elaborează 
programe referitoare la 
producerea, procesarea şi 
promovarea plantelor 
medicinale şi aromatice 
pentru perioade de la un 
an până la 3 ani.  
(2) Producătorii agricoli, 
cultivatori de plante 
medicinale şi aromatice, 
beneficiază de 
prevederile Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 108/2001 privind 
exploataţiile agricole, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
166/2002. 

8.  Articolul 7 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.7. -  Activitatea de producere, 
comercializare a  produselor 
prevăzute la art.3 alin.(51) va fi 
introdusă în codul CAEN naţional, 
ca activitate distinctă.” 

11. Articolul 7 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
          „Art.7. -  Activitatea de 
producere şi comercializare a  
produselor prevăzute la art.3 
alin.(51) va fi introdusă în codul 
CAEN, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 656/1997, 
actualizat, ca activitate 
distinctă.” 
 
 
Deputaţi PD-L: Tinel Gheorghe, 
Constantin Chirilă 

 
 
Pentru un plus de 
rigoare 
normativă. 

14.  
 
Art.8. – Autoritatea 

 12. Articolul 8 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
       „Art.8. – Autoritatea 

 
 
Ca urmare a 
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competentă întocmeşte 
anual lista cu 
denumirea programelor 
prevăzute la art.7 
alin.(1) şi ţine evidenţa 
programelor de interes 
naţional.  

competentă întocmeşte anual 
lista programelor referitoare la 
producerea, procesarea şi 
promovarea plantelor 
medicinale, aromatice şi 
produse ale stupului şi ţine 
evidenţa programelor de interes 
naţional.” 
 
Deputat PD-L – Stelian Fuia  

modificărilor 
art.7. 

15.  
 
Art.9. – Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor, 
Apelor şi Mediului, 
Ministerul Sănătăţii şi 
Ministerul Economiei şi 
Comerţului, împreună cu 
Comitetul tehnic 
interministerial al 
plantelor medicinale şi 
aromatice şi Consiliul pe 
produs, întocmesc 
Strategia naţională a 
sectorului de plante 
medicinale şi aromatice, 
care se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului.  

9. Articolul 9 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.9. - Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
împreună cu Comitetul şi 
organizaţiile profesionale şi 
interprofesionale întocmesc 
strategia naţională a sectorului de 
plante medicinale şi aromatice şi 
produselor stupului, care se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului.” 

 

13. Articolul 9 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
        „Art.9. – Autoritatea 
competentă împreună cu 
Comitetul, cu patronatele şi cu 
organizaţiile profesionale şi 
interprofesionale din domeniu 
întocmesc Strategia naţională în 
sectorul plantelor medicinale, 
aromatice şi produse ale stupului, 
care se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului.” 
 
 
Deputaţi PD-L: Marian Avram, 
Stelian Fuia, Constantin Chirilă 

 
 
Pentru 
completare.  

16.  
 
Art.12. – Plantele 
medicinale şi aromatice, 
în stare proaspătă şi 

10. Articolul 12 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.12. - Plantele medicinale şi 
aromatice, în stare proaspătă şi 
procesate care provin din ţări terţe 

14. Articolul 12 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
         „Art.12. - Plantele 
medicinale, aromatice şi 
produsele stupului, în stare 
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procesate, care provin 
din Uniunea Europeană, 
legal produse, pot fi 
comercializate pe 
teritoriul României dacă 
îndeplinesc condiţiile 
stabilite de 
reglementările legale 
naţionale în domeniu.  

ale Uniunii Europene pot fi 
comercializate dacă se supun 
regulilor comunitare şi/sau 
naţionale.” 

 

proaspătă şi procesate, care 
provin din ţări terţe Uniunii 
Europene pot fi comercializate 
dacă se supun regulilor 
comunitare şi/sau naţionale.” 
 
 
Deputat PD-L – Stelian Fuia  

17.  11. După articolul 12 se 
introduc două noi articole, 
art.12¹ şi 122 cu următorul 
cuprins:  
„Art.121. -  Prin derogare de la 
prevederile Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, regimul fiscal şi 
de accizare pentru produsele din 
plante medicinale şi aromatice şi 
produselor stupului se aplică după 
cum urmează: 
a) pentru produsele din plante 
medicinale şi aromatice şi 
produsele stupului, procesate sub 
diferite forme simple sau în 
combinaţii cu alte plante sau cu 
diferiţi nutrienţi, destinate 
comercializării în vederea utilizării 
pentru uz intern sau extern, altele 
decât cosmeticele şi ca suplimente 
alimentare este identic cu cel al 
produselor finite pe bază de plante 
medicinale care se încadrează ca şi 
medicamente. 

15. După articolul 12 se 
introduce un nou articol, 
art.12¹ cu următorul cuprins:  
         
  Art.121. - Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pentru 
respectarea 
prevederilor 
art.138 din 
Constituţia 
României şi ale 
Legii nr.500/2002 
privind finanţele 
publice, cu 
modificările 
ulterioare.  
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b) intră sub incidenţa prevederilor 
de scutiri de accize alcoolul etilic şi 
alte produse alcoolice utilizate în 
produse tradiţionale şi suplimente 
alimentare ca unguente, extracte, 
tincturi, soluţii, uleiuri esenţiale, 
siropuri, care conţin plante 
medicinale şi aromatice şi produse 
ale stupului, cât şi în procedeele de 
fabricaţie ale acestora, dacă aceste 
procedee utilizează ca materie 
primă plante medicinale şi 
aromatice sau produse ale stupului 
sub diferite forme ca părţi de 
plante, pulberi, soluţii,  uleiuri 
esenţiale sau extracte. 
 
Art.12². - Plantele medicinale şi 
aromatice din flora spontană şi 
produsele stupului pot fi 
achiziţionate de operatorii din 
sector cu respectarea normelor 
privitoare la protecţia mediului.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             „Art.121. - Plantele 
medicinale şi aromatice din flora 
spontană, cele cultivate şi 
produse ale stupului pot fi 
achiziţionate de operatorii 
economici, în condiţiile legii,  
cu respectarea normelor 
privitoare la protecţia mediului.” 
 
Deputat PD-L – Stelian Fuia  
Deputat Independent – Ioan 
Munteanu  
Deputat PSD+PC – Marian 
Ghiveciu  

18.  12. Articolul 13 se modifică şi Se elimină. Pentru 
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Art.13. – În termen de 90 
de zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi 
Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor, Apelor şi 
Mediului, cu consultarea 
Consiliului pe produs, 
emite ordinele prevăzute 
la art.1 alin.(3) şi art.3 
alin. (3) şi, împreună cu 
Ministerul Sănătăţii şi 
Ministerul Economiei şi 
Comerţului, elaborează 
ordinele comune 
prevăzute la art.3 alin.(1) 
şi art.6 alin.(2).  

va avea următorul cuprins: 
„Art.13. - Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va 
elabora normele tehnice, de 
producere, promovare, 
comercializare  a plantelor 
medicinale şi aromatice şi 
produselor stupului în vederea 
alinierii la normele comunitare în 
termen de 30 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi.” 

 

 

 

Deputat PD-L – Stelian Fuia 

respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
se transferă la 
Art.II.  

19.   Art.II. – Comitetul tehnic al 
plantelor medicinale şi 
aromatice şi al produselor 
stupului, prevăzut la art.6 
alin.(1) din Legea 
nr.491/2003, astfel cum a 
fost modificată prin  prezenta 
lege, se înfiinţează în termen 
de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. 
 
Deputat UDMR – Kelemen Atilla  

 

20.   Art.III. - Ministerul 
Agriculturii  şi Dezvoltării 
Rurale va elabora normele 
tehnice, de producere, 

Prin preluare de 
la poz.15. 
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promovare, comercializare  a 
plantelor medicinale, 
aromatice şi produse ale 
stupului potrivit normelor 
comunitare în vigoare, în 
termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
 
Deputat PD-L – Stelian Fuia  

21.   Art.IV. – Legea plantelor 
medicinale şi aromatice 
nr.491/2003, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 844 din 26 
noiembrie 2003, cu 
modificările şi completările 
aduse prin prezenta lege, se 
va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă 
renumerotare.  
 
Deputat  PD-L – Tinel Gheorghe  

Ca urmare a 
modificărilor şi 
completărilor 
aduse în textul 
legii.  

Comisia a propus aprobarea proiectului cu 26 voturi pentru,  0  voturi împotrivă şi 0 abţineri. 
 
 
PREŞEDINTE,         SECRETAR,    
Dr. ing.Stelian FUIA                Vasile MOCANU   

 
 
 
           Consilier Anton Păştinaru  
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