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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

 
 
 

Comisia pentru industrii și servicii 
 
București, 05.06.2018 
Nr. 4c-3/229/2017 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
București, 29.05.2018 
Nr. 4c-4/370/2017 

 
 
 
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru 
completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din 
sectorul agricol, trimis spre examinare pe fond, Comisiei pentru industrii și servicii și 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu 
adresa nr.PLx.284 din 7 mai 2018. 

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 și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
   

 
                        PREȘEDINTE,                                            PREȘEDINTE,  
 
                            Iulian Iancu             Alexandru Stănescu 
 

 

simona.tarzioru
comisii
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R A P O R T  C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din 

Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol 

 
În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice, au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, trimis cu adresa nr.P.L.x 284 din 7 
mai 2018, înregistrat la Comisia pentru industrii și servicii sub nr. 4c-3/229 din 08 mai 2018, iar la Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice sub nr.4c-4/314 din 08 mai 2018. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.305/4.04.2018, a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență cu observații și 
propuneri. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 2 mai 2018. 
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  Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu avizul nr.4c-6/224 din 23 mai 2018, a avizat favorabil 
proiectul de lege. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea 
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, în vederea introducerii unei 
perioade de tranziție, până la data de 30 iulie 2018, în care atestatele de producător și carnetele de comercializare a produselor din 
sectorul agricol tipărite și aflate pe stoc să poată fi utilizate. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au examinat 
proiectul de lege în ședința din 23 mai 2018. 

La lucrări au fost prezenți din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 25 
deputați din totalul de 25 deputați. 

 La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a participat, în calitate de 
invitat, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Ion Roșu – director. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 05 iunie 2018. 

La lucrări au fost prezenți din partea Comisiei pentru industrii și servicii 18 deputați din totalul de 20 deputați. 
La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș – secretar de stat. 
În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 
pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport. 
  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 și completările ulterioare, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera 
Deputaților. 
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Anexa 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E  
 
 
Nr. 
crt. 

Text Ordonanță de urgență a Guvernului 
nr.27/2018  

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea  
amendamentelor 

0 1 2 3 4 
1.  Titlul Legii 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru 
completarea art.II din Legea nr.70/2018 

privind modificarea și completarea 
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 

măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol 

 

Nemodificat  

2.  Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.27 din 4 aprilie 
2018 pentru completarea art.II din Legea 
nr.70/2018 privind modificarea și 
completarea Legii nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieței produselor din sectorul agricol, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.314 din 10 aprilie 
2018. 

Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.27 din 4 aprilie 2018 pentru 
completarea art.II din Legea 
nr.70/2018 privind modificarea și 
completarea Legii nr. 45/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței produselor din 
sectorul agricol, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.314 din 10 aprilie 2018, 
cu următoarea modificare: 
 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice 
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3. Titlul Ordonanței 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

pentru completarea art.II din Legea 
nr.70/2018 privind modificarea şi 

completarea Legii nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a 

pieţei produselor din sectorul agricol 
 

 Nemodificat  

4. Articol unic. - După alineatul (1) al 
articolului II din Legea nr.70/2018 
privind modificarea şi completarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.252 din 22 martie 2018, se introduce 
un nou alineat, alineatul (2), cu următorul 
cuprins: 
„(2) În cazul în care, până în data de 10 
aprilie 2018, nu sunt emise atestatele de 
producător şi carnetele de comercializare, 
prevăzute la art.5 alin.(1) şi art.9 alin.(1) din 
Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol, cu modificările şi 
completările ulterioare, se pot utiliza, până 
în data de 30 iulie 2018, atestatele de 

 - La articolul unic, alineatul (2) al 
articolului II din Legea 
nr.70/2018 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol, se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
 
„(2) În cazul în care, până în data 
de 10 aprilie 2018, nu au fost emise 
atestatele de producător şi carnetele 
de comercializare, prevăzute la 
art.5 alin.(1) şi art.9 alin.(1) din 
Legea nr.145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a 
pieţei produselor din sectorul 
agricol, cu modificările şi 
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producător şi carnetele de comercializare 
aflate pe stoc.” 

   

completările ulterioare, acestea se 
pot utiliza, până la epuizarea 
atestatelor de producător şi 
carnetelor de comercializare aflate 
pe stoc.” 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

 
 
 

 
 
 

 
            PREȘEDINTE,         PREȘEDINTE, 

 
    Iulian Iancu             Alexandru Stănescu 
 
 
 
 
SECRETAR,           SECRETAR 
 

        Roxana Mînzatu                    Dan Ciocan 
 
 
 
 

 
Consilier parlamentari, Isabela Patricia Robe           Șef serviciu, Anton Păștinaru 
              Consilier parlamentar, Gabriela Amalia Ciurea 


