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RAPORT   

asupra  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr.3/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 

 

 

 

     În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu  proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanței Guvernului nr. 3/2019 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice transmis cu adresa nr.PLx. 117 din 11 martie 2019 şi 

înregistrat cu nr.4c-4/110/12.03.2019. 

     La întocmirea raportului Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ, cu nr.57/30.01.2019. 

      Proiectul de lege a fost adoptat de Senat,  în şedinţa din 6 martie 2019. 

      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, este 

de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

     Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea  

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și 

completările ulterioare. 

     În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice au examinat proiectul de lege sus menţionat în şedinţa din 09 

aprilie 2019.     
     La lucrările Comisiei, membrii acesteia au fost prezenţi conform listei de 

prezenţă.  
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     În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice a hotărât, cu majoritate de voturi (înregistrându-

se 3 abțineri și 1 vot împotrivă), să supună Plenului Camerei Deputaților spre 

dezbatere și adoptare raportul de adoptare a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice, în forma prezentată de Senat. 

     În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  
 

      

 

 

 

           PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR,   

 

      Alexandru STĂNESCU                                                  Dan CIOCAN 

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 Consilier  parlamentar                                                                  

 Ionela Began                                                                           




