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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice 
Româneşti, transmis cu adresa nr.PL. x. 492  din 8 septembrie 2008 şi 
înregistrată sub nr.24/ 294/09.09. 2008.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială şi avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare: 
• crearea cadrului legal care să asigure susţinerea producătorilor 

autohtoni în promovarea produselor tradiţionale atât pe plan 
naţional, cât şi pe plan comunitar. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 20 mai 
2008.  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, în 
raport de obiectul şi conţinutul său,  face parte din categoria legilor 
ordinare. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii comisiei au examinat proiectul de lege sus 
menţionat, în şedinţa din 23 septembrie 2008. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art.54  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul Töke István, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi, din totalul de 21 
de membri ai comisiei. 

În urma dezbaterii s-a hotărât cu 19 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 
adoptarea în forma prezentată de Senat a proiectului de lege.  

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat este de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor. 

În timpul dezbaterilor, Comisia a respins următorul amendament: 
Eliminarea din titlul şi textul legii a sintagmei „ şi ecologice “. 
Motivare: Produsele ecologice trebuie să facă obiectul altei 

reglementări.( Deputat Valeriu Tabără ). 
 
 

      PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
Dr. Atilla KELEMEN                                Vasile MOCANU 
                             

 
 
 
 
Întocmit:     Expert dr. Gabriela Ciurea 


		2008-10-01T12:59:03-0700
	Gabriela Amalia P. Ciurea




