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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe . 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei  care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind 

produsele agroalimentare ecologice ( PLX 820/2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei 

în vederea creşterii copilului (Plx 807/2006). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Administrator
Original



La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare 

ecologice ( PLX 820/2006). 

După cum arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , proiectul de lege a fost 

adoptat de către Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2006, în forma înaintată de 

iniţiatori. 

În continuare, domnia sa prezintă expunerea de motive. 

Prezentul proiect de lege creează baza legală pentru modificarea şi 

completarea actelor normative specifice din acest domeniu. Neelaborarea 

acestor acte normative, în termenul menţionat ,va duce la: 

- imposibilitatea respectării principiilor producţiei ecologice 

stabilite prin legislaţia comunitară; 

- neaplicarea conformă a metodelor de producţie ecologică prin 

necunoaşterea listei complete a produselor permise în agricultura ecologică; 

- întârzierea creării bazei de date pentru seminţele ecologice, 

impusă de normele Uniunii Europene , necesară a fi funcţională la data 

aderării, ducând la imposibilitatea ca Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale să acorde derogări pentru seminţele care nu provin din 

agricultura ecologică. 

În acelaşi timp, caracterul de urgenţă rezidă şi din necesitatea ca până 

la data aderării să fie emise reguli privind utilizarea siglei specifice 

produselor ecologice controlate, ca o nouă măsură pentru garantarea 

produselor ecologice şi pentru promovarea agriculturii ecologice în 

România, precum şi reguli pentru autorizarea importurilor de produse 

agroalimentare ecologice din terţe ţări. 

 2



Dl.dep.dr.Dida Corneliu arată , în continuare, că agricultura ecologică 

constituie un sector pentru care România are mari oportunităţi de dezvoltare 

fiind un instrument important în conservarea naturii şi revitalizarea spaţiului 

rural, actualmente reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, armonizată parţial cu 

reglementările Uniunii Europene , respectiv cu Reglementarea Consiliului    

( CEE ) nr.2092/91, consolidată. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan apreciază că integrarea României în Uniunea 

Europeană impune alinierea deplină a legislaţiei naţionale la legislaţia 

comunitară şi crearea unei structuri instituţionale în domeniul agriculturii 

ecologice similare cu cele din statele membre, până la data aderării. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  intervine şi arată că imposibilitatea 

elaborării , până la data aderării, a actelor normative specifice ar avea 

repercursiuni negative atât pentru producătorii agricoli în aplicarea 

metodelor de producţie ecologică, cât şi pentru cadrul instituţional existent, 

inapt astfel de a implementa legislaţia comunitară la data aderării. 

Domnia sa subliniază că proiectul de lege cuprinde prevederi tehnice 

şi ca urmare propune avizarea favorabilă. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  supune la vot proiectul de lege iar comisia 

votează, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2006 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 

privind produsele agroalimentare ecologice ( PLX 820/2006), în forma 

înaintată de Senat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului (Plx 807/2006). 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că propunerea legislativă vizează 

majorarea perioadei de concediu pentru creşterea copilului şi implicit a 

perioadei de acordare a indemnizaţiei, a cuantumului indemnizaţiei, precum 

şi a stimulentelor acordate în cazul în care beneficiarul drepturilor realizează 

venituri profesionale supuse impozitului pe venit. 

Domnia sa menţionează că atât punctul de vedere al Guvernului cât şi 

avizul Consiliului Economic şi Social sunt negative. 

În aviz, Consiliul Economic şi Social motivează că : 

- nu este prezentată motivaţia pentru care se propune mărirea 

perioadei de acordarea a concediului pentru îngrijirea copilului; 

- după vârsta de 2 ani este mai bine pentru copil să se intervină 

cu servicii care să conducă la o mai bună integrare în colectivitate; 

- pentru părinţi o perioadă mai mare de 2 ani de absenţă din 

activitatea profesională poate conduce la deprofesionalizarea şi pierderea 

abilităţilor necesare la locul de muncă. 

Punctul de vedere al Guvernului privind respingerea propunerii 

legislative este argumentat prin imposibilitatea susţinerii, din punct de 

vedere financiar, a cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi a 

stimulentului prevăzute în propunerea legislativă. 

De asemenea, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a 

elaborat un proiect de act normativ pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei 

în vederea creşterii copilului, care prevede includerea în categoria 

beneficiarilor şi a altor persoane ( exemplu persoane care au lucrat în 

străinătate cu contract de muncă, persoane care au beneficiat de concediu 
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fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare 

profesională, etc.). 

În opinia domniei sale prevederile propunerii legislative sunt foarte 

bune şi asigură stimularea creşterii natalităţii. Domnia sa propune avizarea 

favorabilă a propunerii legislative. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu precizează că motivaţia de respingere a 

propunerii legislative prezentată de Consiliul Economic şi Social , prin care 

se precizează că după vârsta de 2 ani este mai bine pentru copil să se 

integreze în colectivitate, este neconvingătoare. 

Până la vârsta de 3 ani este recomandabil ca un copil să fie crescut de 

mamă, este o problemă eminamente socială foarte importantă. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan este de acord cu antevorbitorul său şi propune 

avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că propunerea legislativă vine în 

sprijinul îmbunătăţirii echilibrului social – economic al familiei. 

Astfel, prin propunerea legislativă se majorează concediul pentru 

creşterea copilului de la vârsta de 2 ani la 3 ani, iar în cazul copilului cu 

handicap de la 3 ani la 5 ani. Iniţiatorii consideră că ar fi mult mai benefic 

pentru copil ca beneficiarii de concediu pentru creşterea copilului să-i 

îngrijească  până la împlinirea vârstei de 3 ani, respectiv 5 ani, în cazul 

copiilor handicapaţi. 

Totodată, datorită inflaţiei şi devalorizării monedei naţionale în ultimii 

ani, pentru a păstra echilibrul stabilit de lege, la promulgare între puterea de 

cumpărare a leului  în acel moment şi momentul actual este necesară 

majorarea stimulentelor în cazul suspendării plăţii indemnizaţiilor de la 300 

lei la 400 lei. 
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Art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 prevede ca 

din 1 iulie să se reducă cuantumul indemnizaţiei de la 800 lei din 2006 la 

600 lei pentru anul 2007. Propunerea legislativă elimină această prevedere, 

care nu este în concordanţă cu puterea de cumpărare a monedei materiale 

ţinând cont de evoluţia preţurilor şi de inflaţie în această perioadă. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  subliniază că propunerea legislativă 

corectează aceste nereguli existente. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  supune la vot, iar comisia votează, în 

unanimitate, avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei 

în vederea creşterii copilului (Plx 807/2006), în forma propusă de către 

iniţiatori. 

 

La punctul trei comisia a discutat şi alte probleme curente privind 

activitatea comisiei . 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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