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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
   

     
 

București, 19.10.2022 
                                                        Nr.4c-3/71/2021 

 
  
 
 
Către,  

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice 

 
 

Domnului Președinte Florin-Ionuț Barbu 
 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar preliminar asupra 

proiectului de Lege privind identificarea distinctă şi promovarea produselor 

agricole şi alimentare de natură a indica originea geografică, locală, naţională 

sau regională, istorică sau tradiţională, pe teritoriul României, transmis, pentru 

dezbatere în fond, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu adresa 

nr.P.L.x.59/2021 din 02 februarie 2021. 

 
 

 
PREȘEDINTE, 

 
Sándor Bende 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
București, 19.10.2022 

                                                        Nr.4c-3/71/2021 
 

 
R A P O R T   S U P L I M E N T A R   P R E L I M I N A R 

asupra proiectului de Lege privind identificarea distinctă şi promovarea produselor agricole şi alimentare de natură a indica 
originea geografică, locală, naţională sau regională, istorică sau tradiţională, pe teritoriul României 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind identificarea distinctă şi promovarea produselor agricole şi alimentare 
de natură a indica originea geografică, locală, naţională sau regională, istorică sau tradiţională, pe teritoriul României, provenit 
dintr-o propunere legislativă, transmis cu adresa nr.P.L.x. 59/2021 din 1 februarie 2021, înregistrat la Comisia pentru industrii și 
servicii sub nr.4c-3/71/2021 din 02 februarie 2021 și la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice sub nr.4c-5/59 din 02 februarie 2021. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.861/25.08.2020, avizează negativ propunerea legislativă. 
Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.7374/13.08.2020, a avizat favorabil proiectul de act normativ. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege potrivit art.72 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea condiţiilor de identificare distinctă şi promovare a produselor 
agricole şi alimentare de natură a indica originea geografică, locală, naţională sau regională, istorică sau tradiţională, pe teritoriul 
României, precum şi utilizarea culorilor drapelului naţional sau însemnelor de stat, cu aceeaşi destinaţie. 

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările 
ulterioare, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au examinat proiectul de lege în 
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ședința din 10 martie 2021, iar membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 30 martie 
2021. 
  La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și ale Comisiei pentru 
industrii și servicii au fost prezenți deputați conform listelor de prezență. 

La lucrările Comisei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a participat, în calitate de 
invitat, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Daniel Velicu – consilier principal, iar la Comisia pentru 
industrii și servicii a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Gheorghe 
Ștefan – secretar de stat. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii, au hotărât, cu majoritate 
de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de Lege privind identificarea distinctă şi promovarea 
produselor agricole şi alimentare de natură a indica originea geografică, locală, naţională sau regională, istorică sau tradiţională, 
pe teritoriul României, din următorul considerent: inițiativa legislativă trebuia elaborată ca un act normativ de stabilire a unor măsuri 
suplimentare de implementare a prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.2018/775 al Comisiei, și nu ca un act de 
sine stătător. 

* 
* * 

  În şedinţa din data de 13 aprilie 2021, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a hotărât retrimiterea proiectului de 
lege la comisia sesizată în fond, transmis cu adresa nr.P.L.x. 59/2021 din 13 aprilie 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/71/2021 
din 13 aprilie 2022. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 18 octombrie 2022. 
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea 

proiectului de Lege privind identificarea distinctă şi promovarea produselor agricole şi alimentare de natură a indica originea 
geografică, locală, naţională sau regională, istorică sau tradiţională, pe teritoriul României cu amendamente respinse prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

Proiectul de lege a fost respins din următoarele considerente:  
- obiectul prezentului act normativ este reglementat prin Regulamentul (UE) nr.1169/2011 al Parlamentului European și 

al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) 
nr.1924/2006 şi (CE) nr.1925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, 
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a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr.608/2004 al Comisiei, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.2018/775 al Comisiei din 28 mai 2018 de stabilire a 
normelor de aplicare a articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr.1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, în ceea ce priveşte normele de indicare a ţării de origine sau a 
locului de provenienţă a ingredientului primar al produselor alimentare. Prevederile acestor acte normative se aplică direct și în 
România, în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene; 
  - propunerea legislativă trebuia elaborată ca un act normativ de stabilire a unor măsuri suplimentare de implementare a 
prevederilor Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.2018/775 al Comisiei din 28 mai 2018 de stabilire a normelor de aplicare a 
articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr.1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare, în ceea ce privește normele de indicare a țării de origine sau a locului de 
proveniență a ingredientului primar al produselor alimentare, și nu în forma actuală ca un act de sine stătător. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi deputaţi conform listei de prezență. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
domnul Dragoș-Costin Telehuz – secretar de stat și doamna Lucica Bota – consilier juridic. 

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 ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
Prezentul raport înlocuiește integral Raportul comun nr.4c-3/71/2021, respectiv 4c-5/330, din 30 martie 2021. 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 

           Consilier parlamentar,  Isabela-Patricia Robe   
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Anexă 
 

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

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente respinse/Autor Motivarea susținerii/ 
Motivarea respingerii 

Cameră 
Decizională 

0 1 2 3 4 
1.  

Art.1. - Prezenta lege stabilește condițiile de 
identificare distinctă și promovarea produselor 
agricole și alimentare de natură a indica originea 
geografică, locală, națională sau regională, 
istorică sau tradițională, pe teritoriul României, 
cât și utilizarea culorilor drapelului național sau 
însemnelor de stat, cu aceeași destinație. 

 

Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
„Art.1. - Prezenta lege stabilește condițiile de 
identificare distinctă și promovarea produselor 
agricole și alimentare, realizate în România, de 
natură a indica originea geografică, locală, națională 
sau regională, istorică sau tradițională, pe teritoriul 
României, cât și utilizarea culorilor drapelului 
național sau însemnelor de stat, cu aceeași destinație, 
conform cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema 
României, păstrarea și utilizarea acestora, 
precum și scoaterea din folosință a sigiliilor cu 
stema României, uzate sau care devin 
nefolosibile.” 
 
Dep.Andrei Daniel Gheorghe – PNL 
 

Motivarea susținerii 
______________ 
Motivarea respingerii: 
Respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

2.  
Art.3. - Utilizarea sintagmelor prevăzute la 
art.2, cât și a reperelor de identificare/tricolor, 
se poate face doar dacă produsele de bază 
folosite în cadrul produsului finit sunt produse 
de origine națională, cu respectarea dispozițiilor 
în sensul Regulamentului de punere în aplicare 
(UE) 2018/775 al Comisiei din 28 mai 2018, cu  

Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
„Art.3. - Utilizarea sintagmelor prevăzute la articolul 
2 cât și a modelelor ce folosesc culorile drapelului 
național, însemnele de stat sau sigiliile cu stema 
României se poate face doar dacă produsele de bază 
folosite în cadrul produsului finit sunt produse de 
origine națională, cu respectarea dispozițiilor în 
sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 

Motivarea susținerii 
______________ 
Motivarea respingerii: 
Respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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0 1 2 3 4 
 intrare în vigoare la data de 1 aprilie 2020. 2018/775 al Comisiei din 28 mai 2018, cu intrare în 

vigoare la data de 1 aprilie 2020.” 
 
Dep.Andrei Daniel Gheorghe - PNL 
 

  

3.  
Art.4. - Expresiile și sintagmele enumerate 
nelimitativ la art.2, pot fi utilizate doar în 
următoarele situații: 
a) produsul este obținut pe teritoriul României 
din materii prime românești de către un operator 
economic care își desfășoară activitatea pe 
teritoriul României și care utilizează tehnologii 
și rețete specifice denumirii pe care dorește să le 
utilizeze; 
b) dacă produsul prevăzut la lit.a) și toate 
ingredientele sale îndeplinesc condițiile de la 
lit.a) sau a fost produs în România exclusiv din 
ingrediente care îndeplinesc condițiile de la 
lit.a). Cu toate acestea, dacă au fost utilizate 
alte ingrediente masa totală a acestora nu 
trebuie să depășească mai mult de 25% din 
masa totală a tuturor ingredientelor în 
momentul în care acestea sunt utilizate 
pentru producerea produsului (care nu 
includ masa de apă utilizată pentru 
producție). Nu este posibilă înlocuirea acestor 
ingrediente cu aceleași ingrediente care au 
îndeplinit condițiile de la lit.a) sau au fost 
produse în România exclusiv cu utilizarea 
ingredientelor care îndeplinesc condițiile de 
la lit.a). 

Articolul 4 va avea următorul cuprins: 
„Art.4. - Expresiile și sintagmele enumerate la art.2, 
pot fi utilizate doar în următoarele situații: 
 
a) produsul este obținut pe teritoriul României din 
materii prime românești de către un operator 
economic care își desfășoară activitatea pe teritoriul 
României și care utilizează tehnologii și rețete 
specifice denumirii pe care dorește să le utilizeze; 
 
b) dacă produsul prevăzut la lit.a) și toate 
ingredientele sale îndeplinesc condițiile de la lit.a) 
sau a fost produs în România exclusiv din ingrediente 
care îndeplinesc condițiile de la lit.a); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivarea susținerii 
______________ 
Motivarea respingerii: 
Respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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0 1 2 3 4 
 c) prin excepție de la prevederile de la lit.a) și 

lit.b),  dacă au fost utilizate alte ingrediente decât 
cele prevăzute la lit.a) și masa totală a acestora nu 
trebuie să depășească mai mult de 25% din masa 
totală a tuturor ingredientelor, în momentul în 
care acestea sunt utilizate pentru producerea 
produsului (care nu includ masa de apă utilizată 
pentru producție). Nu este posibilă înlocuirea 
acestor ingrediente cu ingredientele care au 
îndeplinit condițiile de la lit.a) sau au fost produse 
în România exclusiv cu utilizarea ingredientelor 
care îndeplinesc condițiile de la lit.a).” 
 
Dep.Andrei Daniel Gheorghe - PNL 
 

4.  
Art.5. - (1) Identificarea unui produs prevăzut 
la art.2 poate include, de asemenea, utilizarea 
unui logo care precizează această mențiune. 
(2) Modelul logoului se aprobă de Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin ordin al 
ministrului în vedere asigurării unui mod 
uniform de identificare al produselor 
reglementate de prezenta lege. 

 

Articolul 5 va avea următorul cuprins: 
„Art.5. - (1) Identificarea unui produs poate include, 
de asemenea, utilizarea unui logo care exprimă ceea 
ce este prevăzut la art.2. 
(2) Modelul logoului se aprobă de Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin ordin al 
ministrului în vedere asigurării unui mod uniform de 
identificare al produselor reglementate de prezenta 
lege.” 
 
 Dep.Andrei Daniel Gheorghe - PNL 
 

Motivarea susținerii 
______________ 
Motivarea respingerii: 
Respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

5.  
Art.6. - Nerespectarea prevederilor art.3 și 4, 
constituie contravenție și se sancționează 
conform Legii nr.363/2007 privind 
combaterea practicilor incorecte ale 

Articolul 6 va avea următorul cuprins: 
„Art.6. – (1) a) Încălcarea art.3 prin utilizarea 
sintagmelor și modelelor specificate la articolul 2 
pe alte produse decât cele de origine națională 
constituie contravenție și se sancționează cu 

Motivarea susținerii 
______________ 
Motivarea respingerii: 
Respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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0 1 2 3 4 
comercianților în relația cu consumatorii și 
armonizarea reglementărilor cu legislația 
europeană privind protecția consumatorilor. 
 

amendă de la 3.000 de lei la 30.000 de lei, conform 
prevederilor art.15 alin.(1) sin Legea 363/2007. 
b) Utilizarea altor sintagme sau modele, 
asemănătoare cu cele specificate la art.2, dar care 
ar induce în eroare consumatorii, distribuitorii 
sau alți comercianți ce ar intra în posesia acestor 
produse agricole sau alimentare constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă de la 
3.000 de lei la 30.000 de lei conform prevederilor 
art.15 alin.(1) din Legea 363/2007. 
c) Încălcarea art.4 lit.a) prin aplicarea expresiilor 
și sintagmelor de la art.2 pe un produs care nu 
este obținut pe teritoriul României sau nu este 
realizat din materii prime românești sau nu este 
realizat de către un operator economic care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul României 
constituie contravenție și se sancționează cu 
amendă de la 3.000 de lei la 30.000 de lei, conform 
prevederilor art.15 alin.(1) din legea 363/2007. 
d) Încălcarea art.4 li.b) prin aplicarea expresiilor 
și sintagmelor de la art.2 pe un produs ale cărui 
ingrediente nu îndeplinesc condițiile de la art.4 
lit.a) sau nu au fost produse în România exclusiv 
din ingrediente care îndeplinesc condițiile de la 
art.4 lit.a) constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 3.000 de lei la 
30.000 de lei, conform prevederilor art.15 alin.(1) 
din Legea 363/2007. 
e) Încălcarea art.4 lit.c) teza I prin aplicarea 
expresiilor și sintagmelor de la art.2 pe un produs 
ale cărui ingrediente utilizate, altele decât cele 
prevăzute la art.4 lit.a), și a căror masă totală 
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0 1 2 3 4 
depășește mai mult de 25% din masa totală a 
tuturor ingredientelor, în momentul în care 
acestea sunt utilizate pentru producerea 
produsului (care nu include masa de apă utilizată 
pentru producție) constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 3.000 de lei la 
30.000 de lei, conform prevederilor art.15 alin.(1) 
din Legea 363/2007. 
f) Încălcarea art.4 lit.c) teza a II-a prin înlocuirea 
ingredientelor de la art.4 lit.c) cu ingredientele 
care au îndeplinit condițiile de la art.4 lit.a) sau 
au  fost produse în România, exclusiv cu 
utilizarea ingredientelor care îndeplinesc 
condițiile de la art.4 lit.a) constituie contravenție 
și se sancționează cu amendă de la 3.000 de lei la 
30.000 de lei, conform prevederilor art.15 alin.(1) 
din Legea 363/2007. 
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea 
sancțiunilor prevăzute la alin.(1) se fac de către 
Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor. 
(3) Contravențiilor prevăzute la alin.(1) le sunt 
aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.180/2002, cu 
modificările și completările ulterioare.” 
 
Dep.Andrei Daniel Gheorghe - PNL 
 

  


