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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi 
transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, care sunt sesizate în fond, 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2021 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, transmis cu adresa nr. 
P.L.x. 465/2021 din 18 octombrie 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-
3/511/2021 din 18 octombrie 2021. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.707/30.08.2021, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în ședința din 11 octombrie 2021. 
  Ordonanța de urgență supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 
privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr.38/2001, cu 
modificările și completările ulterioare. Proiectul vizează crearea cadrului juridic 
necesar pentru aplicarea noilor reglementări europene, clarificarea unor termeni, 
precum și punerea acestora în acord cu prevederile noilor regulamente europene, 
potrivit dispozițiilor art.3 din Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului 
European și al Consiliului, stabilirea autorității competente, respectiv Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structurile de specialitate și prin direcțiile 
pentru agricultură județene și a municipiului București, stabilirea atribuțiilor 
principale ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care se realizează 
potrivit Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al 
Consiliului, delegarea, de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a 
anumitor atribuții oficiale de control și/sau anumitor atribuții legate de alte 
activități oficiale și certificare a organismelor de control denumite in continuare 
OC, cu condiția respectării prevederilor Capitolului III din Regulamentul (UE) 
2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului și a condițiilor prevăzute la 
art.40 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al 
Consiliului, stabilirea atribuțiilor delegate organismelor de control în conformitate 
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cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al 
Consiliului, acordarea posibilității operatorilor de a folosi material de reproducere 
a plantelor care nu sunt obtinuțe din producție ecologică, pe teritoriul României, 
numai în baza unei autorizații emise către organismele de control aprobate de 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 16 
noiembrie 2021. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
  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.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 


