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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 13  şi 14.11.2006 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

13.11.2006 între orele 16,00 - 19,00 şi în ziua de 15.11.2006 între orele 

14,00 - 18,30 . 

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

preşedintele comisiei care a supus 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. 

Administrator
Original



4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi , comisia a procedat la eaminarea, în 

vederea avizării, 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), adoptat de către Senat în şedinţa 

din 1 noiembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei,  

agricultura ecologică constituie un sector pentru care România are mari 

oportunităţi de dezvoltare fiind un instrument important în conservarea 

naturii şi revitalizarea spaţiului rural, 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. 

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. 

Prezentul proiect de lege creează baza legală pentru modificarea şi 

completarea actelor normative specifice din acest domeniu.  

Întârzierea creării bazei de date pentru seminţele ecologice, impusă de 

normele Uniunii Europene şi necesară a fi funcţională la data aderării, ar 

duce la imposibilitatea ca Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale să acorde derogări pentru seminţele care nu provin din agricultura 

ecologică. 
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În acelaşi timp, este obligatoriu 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. 

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. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, 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 adoptată de 

Senat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la examinarea, în 

vederea avizării, a  propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului (Plx 807/2006), respinsă de către Senat în şedinţa din 26 

octombrie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum a arătat dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , susţinerea familiei 

pentru creşterea copilului constituie o măsură prin care se poate îmbunătăţi 

echilibrul socio-economic al familiei, contribuie la stimularea creşterii 

natalităţii şi diminuarea fenomenului de abandon al copiilor. 
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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.  

La art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 se 

prevede reducerea cuantumului 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 rata inflaţiei prognozată pentru această 

perioadă. 

Prin  urmare, propunerea legislativă corectează aceste nereguli 

existente. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze favorabil propunerea legislativă pentru modificarea 

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

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

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi:  

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu 

Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre( Grup 

Parlamentar al PD), dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC), 
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dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup 

Parlamentar al PNL) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Ciocâlteu 

Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea       

( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar 

al PSD ) , dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , 

neînregistrându-se absenţe. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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