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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
 

     
     

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 
privind identificarea distinctă şi promovarea produselor agricole şi alimentare 
de natură a indica originea geografică, locală, naţională sau regională, istorică 
sau tradiţională, pe teritoriul României, trimis spre examinare pe fond, Comisiei 
pentru industrii și servicii și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice cu adresa nr.PLx.59/2021 din 1 februarie 2021. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 
 
 
 
 

            PREȘEDINTE,           PREȘEDINTE, 
   

 
    Sándor Bende      Adrian-Ionuț Chesnoiu 

 
 

 

Comisia pentru industrii și servicii 
 
 
București, 30.03.2021 
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R A P O R T   C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind identificarea distinctă şi promovarea 
produselor agricole şi alimentare de natură a indica originea geografică, 

locală, naţională sau regională, istorică sau tradiţională, pe teritoriul 
României 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice, au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
privind identificarea distinctă şi promovarea produselor agricole şi alimentare 
de natură a indica originea geografică, locală, naţională sau regională, istorică 
sau tradiţională, pe teritoriul României, provenit dintr-o propunere legislativă, 
transmis cu adresa nr.P.L.x. 59/2021 din 1 februarie 2021, înregistrat la Comisia 
pentru industrii și servicii sub nr.4c-3/71/2021 din 02 februarie 2021 și la 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 
sub nr.4c-5/59 din 02 februarie 2021. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.861/25.08.2020, avizează negativ 
propunerea legislativă. 

Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.7374/13.08.2020, a 
avizat favorabil proiectul de act normativ. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege potrivit art.72 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea condiţiilor 
de identificare distinctă şi promovare a produselor agricole şi alimentare de 
natură a indica originea geografică, locală, naţională sau regională, istorică sau 
tradiţională, pe teritoriul României, precum şi utilizarea culorilor drapelului 
naţional sau însemnelor de stat, cu aceeaşi destinaţie. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au 
examinat proiectul de lege în ședința din 10 martie 2021, iar membrii Comisiei 
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pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 30 martie 
2021. 
  La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice și ale Comisiei pentru industrii și servicii au fost 
prezenți deputați conform listelor de prezență. 

La lucrările Comisei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Daniel Velicu – consilier 
principal, iar la Comisia pentru industrii și servicii a participat, în calitate de 
invitat, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul 
Gheorghe Ștefan – secretar de stat. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, 
membrii celor două comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de Lege privind 
identificarea distinctă şi promovarea produselor agricole şi alimentare de 
natură a indica originea geografică, locală, naţională sau regională, istorică 
sau tradiţională, pe teritoriul României, din următorul considerent: inițiativa 
legislativă trebuia elaborată ca un act normativ de stabilire a unor măsuri 
suplimentare de implementare a prevederilor Regulamentului de punere în 
aplicare (UE) nr.2018/775 al Comisiei, și nu ca un act de sine stătător. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 

 
 
 
 
 

           PREȘEDINTE,       PREȘEDINTE,   
 

Sándor Bende         Adrian-Ionuț Chesnoiu 
 
 
 
 
 
SECRETAR,    SECRETAR, 
 

  Oana-Marciana Özmen         Constantin Bîrcă 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  Isabela-Patricia Robe     Consilier parlamentar, Ionela Ghiveciu  


