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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor
de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
(PL.x 454/2011)
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru
modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, transmis cu adresa nr.PL.x 454 din 27 iunie 2011 şi
înregistrat cu adresa nr. 24/435/29.06.2011.
La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului de
susţinere a proiectului de lege.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (1) al art.1, precum şi alin. (21) al art. 2 din Ordonanţa
Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte
normative din domeniul fitosanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 28/2009.
Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie
a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar face parte din categoria
legilor ordinare potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată.
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La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, domnul Tanczos Barna - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai comisiei.
Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate, în şedinţa din 28 septembrie 2011.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22 iunie 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 ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Dr. ing. Stelian FUIA

Vasile MOCANU

Consilier Anton Păştinaru
Consilier Gabriela Ciurea
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AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Textul iniţiatorului

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor
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1.

2.

Titlul legii
LEGE
LEGE
1
privind modificarea alin. (1) şi (2 )
privind modificarea
ale art. 1 din Ordonanţa
Ordonanţei Guvernului nr.
Guvernului nr. 41/2007 pentru
41/2007 pentru
comercializarea produselor de
comercializarea produselor
protecţie a plantelor, precum şi
de protecţie a plantelor,
pentru modificarea şi abrogarea precum şi pentru modificarea
unor acte normative din domeniul
şi abrogarea unor acte
fitosanitar
normative din domeniul
fitosanitar
1
Articol unic. – Alineatele (1) şi (2 ) Art.1.
–
Ordonanţa
ale articolului 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007 din 22
Guvernului nr. 41/2007 pentru august
2007
pentru
comercializarea
produselor
de comercializarea produselor de
protecţie a plantelor, precum şi protecţie a plantelor, precum şi
pentru modificarea şi abrogarea unor pentru modificarea şi abrogarea
acte normative din domeniul unor acte normative din
fitosanitar, publicată în Monitorul domeniul fitosanitar, adoptată
Oficial al României, Partea I, nr. 592 în temeiul art. 108 din
din 28 august 2007, aprobată cu Constituţia
României,
modificări şi completări prin Legea republicată, şi al art. 1 pct.
nr. 28/2009, se modifică după cum IV.3 din Legea nr. 266/2007

Nemodificat

Articol unic: – Ordonanţa Guvernului
nr. 41/2007 din 22 august 2007 pentru
comercializarea produselor de protecţie
a plantelor, precum şi pentru
modificarea şi abrogarea unor acte
normative din domeniul fitosanitar,
adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.3 din
Legea nr. 266/2007 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 592 din 28
august 2007, aprobată cu modificări şi

Pentru
respectarea
normelor
tehnică
legislativă.

de

3
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urmează:

3.
„(1) Produsele de protecţia plantelor
pot fi comercializate numai în cadrul
unităţilor
fitofarmaceutice
(fitofarmacii,
depozite
fitofarmaceutice), ce constau în spaţii
special
amenajate,
conform
condiţiilor
de
organizare
şi
funcţionare prevăzute în anexa nr. 2.

4.
(21) Cu excepţia produselor a căror
comercializare
este
strict
reglementată prin legi speciale, în
unităţile fitofarmaceutice pot fi
comercializate produse ce sunt
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privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonanţe, şi
publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 592
din 28 august 2007, aprobată
cu modificări şi completări prin
Legea nr. 28/2009, se modifică
după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (1)
va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Produsele de
protecţia plantelor pot fi
comercializate numai în cadrul
unităţilor
fitofarmaceutice
(fitofarmacii,
depozite
fitofarmaceutice) ce constau în
spaţii
special
amenajate,
conform
condiţiilor
de
organizare
şi
funcţionare
prevăzute în anexa nr.2.”

completări prin Legea nr. 28/2009, se
modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Produsele de protecţia
plantelor pot fi comercializate numai în
cadrul
unităţilor
fitofarmaceutice,
respectiv fitofarmacii şi depozite
fitofarmaceutice, ce constau în spaţii
special amenajate, conform condiţiilor
de organizare şi funcţionare prevăzute
în anexa nr.2.”

Deputat PD-L – Stelian Fuia
Deputat PD-L – Constantin Chirilă
2. La articolul 2, alineatul 2. La articolul 2, alineatul (21) va
(21) va avea următorul avea următorul cuprins:
cuprins:
În
unităţile „(21) În unităţile fitofarmaceutice pot fi
„(21)
fitofarmaceutice
pot
fi comercializate şi produse auxiliare
comercializate
şi
produse utilizate în agricultură, horticultură,
auxiliare
utilizate
în legumicultură, amenajare spaţii verzi,
agricultură,
horticultură, nutriţia plantelor şi biocide şi altele
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Pentru
respectarea
normelor
de
tehnică
legislativă,
se
elimină
parantezele.

Pentru
a
cuprinde şi alte
produse
neidentificate şi
folosite
în
4
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utilizate în următoarele domenii:
agricultură,
horticultură,
legumicultură, zootehnie, grădinărit,
amenajare spaţii verzi şi de
agrement, decorarea, întreţinerea,
protecţia,
igiena
şi
confortul
locuinţelor şi ale spaţiilor publice,
nutriţia plantelor şi animalelor,
produse destinate animalelor de
companie, biocide, produse din
material plastic, scule, unelte,
dispozitive şi echipamente specifice
domeniului şi alte asemenea.”
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legumicultură, amenajare spaţii asemenea, cu respectarea legislaţiei agricultură
verzi, nutriţia plantelor şi specifice
privind
comercializare horticultură.
biocide
cu
respectarea acestora..”
legislaţiei specifice privind
comercializare acestora..”

şi

Deputat PD-L – Stelian Fuia
Deputat PD-L – Constantin Chirilă
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