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RAPORT ÎNLOCUITOR 
asupra proiectului de Lege privind  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.  15/2011 pentru modificarea şi completarea art. 3 din 

Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului 
 (PL.x 671/2011) 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.  15/2011 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 
privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului, transmis cu adresa nr.PL. x 671 din 28 noiembrie 2011 şi 
înregistrat cu nr.24/664/2911.2011. 

În şedinţa din ziua de 10 septembrie 2012, plenul Camerei Deputaţilor, a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisie în 
vederea  examinării şi întocmirii unui nou raport.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ şi Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi  şi punctul de vedere al Guvernului de susţinere a proiectului legislativ. 

Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele 
medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului.  
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.  15/2011 pentru modificarea şi completarea art. 3 din 
Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului 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, cu modificările şi completările ulterioare, domnul  Gheorghe Albu – secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.. 

La lucrările Comisiei  au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate, în şedinţa din 19 septembrie  2012. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2011. 
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, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterii, Comisia propune aprobarea proiectului de lege, cu amendamentele admise din anexa care face parte integrantă 

din prezentul raport.  
 

 
 

                 PREŞEDINTE,                           SECRETAR,    
              Adrian RĂDULESCU       Vasile MOCANU 

 
 
 
 
 

           Consilier Anton Păştinaru  
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ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE  

 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   

 
Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa Guvernului nr. 
15/2011  Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
0 1 2 3 4 

1.   
 
 

Titlul legii 
 
 

L E G E  
privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.  15/2011 pentru 

modificarea şi completarea art. 3 
din Legea nr. 491/2003 privind 

plantele medicinale şi aromatice, 
precum şi produsele stupului 

 

Titlul legii  
 
 

Nemodificat  
 

 
 
 
 
  

2.   Articolul unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 
24 august 2011 pentru 
modificarea şi completarea art. 3 
din Legea nr. 491/2003 privind 
plantele medicinale şi aromatice, 
precum şi produsele stupului, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 604 din 26 
august 2011.  

Articolul unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 15 
din 24 august 2011 pentru 
modificarea şi completarea art. 
3 din Legea nr. 491/2003 
privind plantele medicinale şi 
aromatice, precum şi produsele 
stupului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
604 din 26 august 2011, cu 
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  următoarea completare:  
  

3.  ORDONANŢĂ 
pentru modificarea şi 

completarea art. 3 din Legea 
nr. 481/2003 privind plantele 

medicinale şi aromatice, 
precum şi produsele stupului 

----------- 

Nemodificat   
 
 
 
 
 

4.  Articol unic. – Articolul 3 din 
Legea nr. 491/2003 privind 
plantele medicinale şi 
aromatice, precum şi produsele 
stupului, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, 52 din 20 ianuarie 
2011, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează:  
   

------------ 

Nemodificat   

5.  1. Alineatul (8) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
  „(8) Serviciul Naţional pentru 
Plante Medicinale Aromatice şi 
Produse ale Stupului, instituţie 
de drept public, în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, finanţată din 
venituri proprii şi subvenţii de 
la  bugetul de stat, se 
reorganizează ca Serviciul 

-------------- 

Nemodificat   
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Naţional pentru Plante 
Medicinale şi Aromatice şi 
Produse ale Stupului, denumit 
în continuare S.N.P.M.A.P.S., în 
cadrul Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru 
Bioresurse Alimentare – IBA 
Bucureşti, S.N.P.M.A.P.S 
asigură notificarea, 
supravegherea şi controlul 
suplimentelor alimentare şi 
produselor de uz extern obţinute 
pe bază de plante medicinale, 
aromatice şi produse ale 
stupului, cu excepţia produselor 
cosmetice.” 

6.  2. După alineatul (8) se 
introduce un nou alineat, 
alineatul (81), cu următorul 
cuprins:  
   „(81) Personalul angajat în 
cadrul Serviciului Naţional 
pentru Plante Medicinale 
Aromatice şi Produse ale 
Stupului care se reorganizează 
potrivit alin. (8) se preia în 
cadrul S.N.P.M.A.P.S, iar 
salarizarea acestuia se va face 
potrivit reglementărilor în 
vigoare, aplicabile fiecărei 

------------ 

 
 
 
 
 Nemodificat  
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categorii de personal în parte.”  
 

7.  

---------- --------- 

După punctul 2 se introduce un 
nou punct, punctul 3, cu 
următorul cuprins: 
„3. După alineatul (10) se 
introduce un nou alineat, 
alineatul (101), cu următorul 
cuprins: 
    «(101) Procedurile privind 
modul de realizare a notificării, 
supravegherii şi controlului 
produselor prevăzute la alin. 
(6), precum şi de gestionare a 
propunerilor de utilizare a 
menţiunilor nutriţionale şi de 
sănătate de către operatorii din 
domeniu pentru aceste produse, 
se aprobă prin ordine emise de 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale»” 
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