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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                      Bucureşti, 20.09.2007 
                                 Nr.23/265/2007 
       

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii 

nr.348/2003 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz care va fi transmis 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, cu 
proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii 
nr.348/2003, care provine dintr-o iniţiativă legislativă a doamnei senator Silistru Doina, a 
domnilor senatori Pascu Corneliu, David Gheorghe, Sârbu Ilie, Pereş Alexandru şi a 
domnilor deputaţi Tabără Valeriu şi Munteanu Ioan, transmis cu adresa nr. P.L.x 560 din 10 
septembrie 2007, înregistrat sub nr.23/265 din 11 septembrie 2007. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.554/02.05.2007, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri, care au fost preluate ca amendamente în 
textul adoptat de Senat. 
  Guvernul, cu actul nr.1249/25.05.2007, susţine adoptarea propunerii 
legislative, sub rezerva însuşirii anumitor propuneri. 
  Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat, cu amendamente, în şedinţa din 
06 septembrie 2007. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 19 
septembrie 2007. La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din partea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar din partea iniţiatorilor domnul deputat 
Valeriu Tabără. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise prezentate în anexă. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, Cameră decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 
   
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 

 
 
 

 

Administrator
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

 
A M E N D A M E N T E    A D M I S E 

 
la proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr.348/2003 

 
 

Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.100/2006 Textul adoptat de Senat Amendamente propuse Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.  LEGE  

pentru modificarea alin.(2) al art.30 din 
Legea pomiculturii nr.348/2003 

 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Alin.(2) al art.30 din Legea 
pomiculturii nr.348/2003, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.541 din 28 iulie 2003,  cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

Nemodificat  

 Art.30. – (2) Micii producători, 
persoane fizice, care nu sunt 
organizaţi în forme asociative, pot 
comercializa fructe în pieţele 
stradale sau tradiţionale din zona de 
producţie şi au obligaţia de a expune 
la vânzare produsele în condiţii de 
calitate şi igienă pentru a asigura 
protecţia şi siguranţa alimentară a  

„(2) Micii producători, persoane fizice, care 
nu sunt organizaţi în forme asociative, pot 
comercializa fructe în pieţele tradiţionale, în 
pieţele stradale organizate în anumite zile, şi 
au obligaţia de a expune la vânzare 
produsele în condiţii de calitate şi igienă 
pentru a asigura producţia şi siguranţa 
alimentară a consumatorului, fără a le fi 
limitat dreptul de asociere sau organizare  

„Art.30. - (2) Micii producători, 
persoane fizice, care nu sunt organizaţi 
în forme asociative, pot comercializa 
fructe în zona de producţie, în pieţele 
tradiţionale, în pieţele stradale 
organizate în anumite zile, şi au 
obligaţia de a expune la vânzare 
produsele în condiţii de calitate şi igienă 
pentru a asigura producţia şi siguranţa  

Prin acordarea 
dreptului de 
comercializare în 
zona de producţie se 
elimină preţul de 
transport şi 
distribuţie. 
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 consumatorului. juridică, conform legii.” alimentară a consumatorului, fără a le fi 

afectat dreptul de comercializare de 
către forma de asociere sau organizare 
juridică a producătorilor, conform 
legii.” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD  
 

Forma de asociere 
sau organizare este 
prevăzută într-o legea 
specială. 

 
 
 
 

 
 
 

                    PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 
 
                     Iulian Iancu                                                                    Aurelia Vasile 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Isabela Robe 


