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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru abrogarea unor prevederi din 

Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea 
şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, 

dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură   
 
 

 În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat în Monitorul Oficial al României, nr.35/16 
ianuarie 2006, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru abrogarea unor prevederi din 
Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea 
şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, 
dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură,  transmis cu 
adresa nr.P.L.-X 621 din 12 decembrie 2005 şi înregistrat sub 
nr.24/555/13.12.2005.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi 
familie şi avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea unor 
prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, 
comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea 
bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.85/1995, avându-se în vedere transpunerea 
prevederilor art.1-18 şi ale art.22-24 din Directiva Consiliului 
nr.91/414/CEE privind plasarea pe piaţă a produselor de protecţie a 
plantelor, prin Hotărârea Guvernului nr.1559/2004 privind procedura de 
omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă 
şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
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Proiectul de Lege pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa 
Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea 
produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi 
buruienilor în agricultură şi silvicultură face parte din categoria legilor 
ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu 
prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat 
în Monitorul Oficial al României, nr.35/16 ianuarie 2006, domnul  Dănuţ 
Apetrei – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai 
comisiei. 

Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate, în forma 
prezentată de Senat, în şedinţa din 26 ianuarie 2006. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 5 
decembrie 2005. 

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, republicat în Monitorul Oficial al României, nr.35/16 ianuarie 
2006, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
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