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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 06.11.2017
Nr. 4c-4/535

Către,

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru completarea
art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice, trimis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice pentru examinare pe fond, cu adresa nr. PLx 315/2017 din
3 octombrie 2017.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Alexandru STĂNESCU

Dan CIOCAN

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 06.11.2017
Nr. 4c-4/

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice
(PLx 315/2017)
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, cu proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, transmis cu adresa nr. PLx 315 din 3 octombrie
2017 şi înregistrat sub nr.4c-4/438/04.10.2017.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 26 septembrie 2017.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat.
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere următoarele:
•

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.344/17.05.2017);

• punctul de vedere al Guvernului prin care susţine proiectul de lege.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice.
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Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege sus menţionat în
şedinţa din 31.10.2017. La lucrările comisiei si-au înregistrat prezenţa un număr de 25 de deputaţi, membrii ai comisiei.
La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Sorin
Claudiu Roşu Mareş, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
În finalul dezbaterilor, membrii Comisiei sesizate în fond au hotărât, în unanimitate, adoptarea proiectului de Lege pentru

completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu
amendamentele admise redate în anexa nr. 1 şi amendamentul respins redat în anexa nr.2 care fac parte integrantă din prezentul raport.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Alexandru STĂNESCU

Dan CIOCAN

Consilier parlamentar, Anton Păştinaru
Expert parlamentar Ionela Began
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Anexa nr. 1

I. AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
Text propus de Comisie
Text Senat
crt.
(autorul amendamentului)
0

1.

2.

3.

1

LEGE
pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice
Articol unic. – La articolul 8 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin
Legea nr. 38/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, după alineatul (33) se
introduce un nou alineat, alin. (34), cu
următorul cuprins:
„(34) Dacă în urma analizelor prevăzute la
alin.(32) se identifică prezenta unor substanţe
care nu sunt prevăzute în Anexele nr. I şi II din
Regulamentul (CE) nr.889/2008 al Comisiei
din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
834/2007 al Consiliului privind producţia
ecologică şi etichetarea produselor ecologice

2

Motivarea amendamentelor
3

Nemodificat

Art.I. - La articolul 8 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin
Legea nr. 38/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, după alineatul (33) se
introduc două noi alineate, alineatele (34) şi
(35), cu următorul cuprins::
Nemodificat
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în ceea ce priveşte producţia ecologică,
etichetarea şi controlul şi se constată că
prezenta substanţelor este determinată de
contaminări accidentale, se aplică sancţiunea
declasării produsului şi, după caz, a terenului,
fără a afecta plăţile directe care au fost
acordate fermierilor prin scheme de sprijin în
cadrul politicii agricole comune.”
4.

---------------

„(35) În sensul prezentei legi,
contaminare accidentală înseamnă orice
alterare a caracteristicilor fizice, chimice,
biologice sau bacteriologice ale solului
şi/sau produselor agroalimentare ecologice,
produsă prin accident, avarie ori
calamitate
naturală,
fără
voia
fermierului.”
Autor: Deputat PSD – Alexandru Stănescu
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Anexa nr. 2
II. AMENDAMENTE RESPINSE

Nr.
Crt.
0
1.

Text iniţial
1

------------

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)
2
1. La articolul 8,
după
5
alineatul (3 ) se introduce un
nou alineat, alineatul (36) , cu
următorul cuprins:
„(36)În termen de 24 ore
fermierul are obligaţia să ia
măsurile
necesare
pentru
îndepărtarea
efectelor
accidentale.”
Autor:
Deputat
Gheorghe

Motivarea
amendamentelor
3
1.

Camera decizională
4
Camera Deputaţilor

2. Contaminarea
accidentală
nu
este determinată
din
vina
fermierului.
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