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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă 
înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra Propunerii legislative 
privind comercializarea produselor alimentare care conțin o 
proporție mai mică de 95% de origine animală, transmisă spre 
dezbatere, în fond, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice  cu adresa nr.Plx. 607 din 22 octombrie 2018 în vederea 
întocmirii raportului comun.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare. 
  

 
 

         VICEPREŞEDINTE,                                     PREŞEDINTE, 
 

           Octavian PETRIC                                Alexandru STĂNESCU 
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RAPORT COMUN 
asupra Propunerii legislative privind comercializarea produselor 
alimentare care conțin o proporție mai mică de 95% de origine 

animală 
 (Plx.607/2018) 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea 
legislativă privind comercializarea produselor alimentare care conțin o 
proporție mai mică de 95% de origine animală, transmisă cu adresa nr. Plx. 
607 din 22 octombrie 2018 şi înregistrată la Comisia pentru industrii și servicii 
cu nr. 4c-3/489 din 23 octombrie 2018, iar la Comisia pentru pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  cu  nr.4c-5/603 din 23 
octombrie 2018. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.580/14.06.2018, avizează negativ 
propunerea legislativă. 

Consiliul Economic și Social, prin actul nr.3072/05.06.2018, avizează 
favorabil actul normativ cu observații și propuneri. 

Guvernul, prin actul nr.1832/DPSG/24.09.2018, nu susține adoptarea 
inițiativei legislative. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din 17 octombrie 2018. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu avizul nr.4c-13/950 din 
6 noiembrie  2018, a avizat negativ propunerea legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea 
comercializării, sub denumirea de produse de origine animală, a produselor 
alimentare care conțin o proporție mai mică de 95% de origine animal. Încălcarea 





acestei prevederi intră sub incidența Autorității Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor.  

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 
Comisiei pentru industrii și servicii au  examinat propunerea legisaltivă în 
şedinţa din 6 noiembrie 2017, iar cei ai Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 7 noiembrie 2018. 

Din totalul de 20 de membri ai Comisiei pentru industrii și servicii au fost 
prezenţi la dezbatere 15 deputaţi. 

Din totalul de 24 membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi la dezbatere 21 
deputaţi. 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, au participat, în 
calitate de invitați, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnii 
Claudiu-Sorin Roșu-Mareș – secretar de stat și Ionuț Cătălin Nica șef serviciu și 
doamna Elena Filip – șef serviciu, iar din partea Autorității Naționale pentru 
Protecția Consumatorilor doamna Liliana Mincă – vicepreședinte. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor două comisii au hotărât, în unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaților respingerea  propunerii legislative privind 
comercializarea produselor alimentare care conțin o proporție mai mică 
de 95% de origine animală, din următoarele considerente:  

- prezenta propunere instituie paralelisme ale cadrului de reglementare 
privind comercializarea produselor alimentare, stabilite atât prin acte juridice 
europene, cât și prin acte normative naționale; 
 - propunerea nu respectă dispozițiile art.24 din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,  republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora soluțiile propuse trebuie 
să acopere întreaga problematică a relațiilor sociale ce reprezintă obiectul de 
reglementare. Textul este foarte restrâns, deși ar urma să reglementeze un 
domeniu complex, și anume acela al comercializării produselor alimentare. 

Conform prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată şi 
ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
Decizională. 

 În raport de obiectul și conținutul său propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
VICEPREŞEDINTE, 
Octavian PETRIC                   

PREŞEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

 
SECRETAR, 

Roxana MÎNZATU
SECRETAR, 

Dan CIOCAN 
 

 
 
 
 Consilier parlamentar,                                                                                   Consilier parlamentar, 

               Isabela Patricia Robe                                                                              dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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