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PROCES VERBAL
al lucrărilor
Comisiei din zilele de 4, 5 și 6 mai 2021
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4, 5 și 6 mai
2021, având următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual - Proiectul Legii laptelui şi a produselor lactate
(PLx. 298/2020).
2.Dezbaterea și analiza Legii pentru modificarea și completarea Legii
nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
(raport comun reexaminare cu: Comisia pentru constituționalitate și
Comisia pentru sănătate și familie; PLx.446/2020/2021).
3.Informare grup de lucru privind dezbaterea Proiectului Legii laptelui
și a produselor lactate (PLx. 298/2020).
4.Studiu individual asupra actelor normative aflate în portofoliul
Comisiei.
Ședința din ziua de 4 mai 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual - Proiectul Legii laptelui şi a produselor lactate
(PLx. 298/2020).
Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Costel
Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu,
Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel
Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana Dumitrescu, FlorianEmil Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin Grecu, Csaba Könczei, Remus
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Munteanu, Nicu Niță, Silviu Titus Păunescu, Alexandru Popa și Lilian
Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar, Varujan Pambuccian și AlinCostel Prunean au fost prezenți online.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 mai 2021, având
următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și analiza Legii pentru modificarea și completarea Legii
nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
(raport comun reexaminare cu: Comisia pentru constituționalitate și
Comisia pentru sănătate și familie; PLx.446/2020/2021).
2.Informare grup de lucru privind dezbaterea Proiectului Legii laptelui
și a produselor lactate (PLx. 298/2020).
Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd
Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian
Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian
Ciubuc, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin Grecu,
Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță, Silviu Titus Păunescu,
Alexandru Popa și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei
Deputaților.
Domnii deputați: Varujan Pambuccian și Alin-Costel Prunean au fost
prezenți online.
Au participat ca invitați:
-domnul Csutak Nagy Laszlo – vicepreședinte Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-domnul Gheorghe Ștefan – secretar de stat Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-domnul Mihai Ponea – director general Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
-doamna Anné Niculescu – consilier Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-doamna Georgiana Bogdan – consilier Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale;
-domnul Dorin Cojocaru – președinte Asociația Patronală Română din
Industria Laptelui.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț
Chesnoiu, președintele Comisiei.
Primul punct dezbătut a fost reexaminarea Legii pentru modificarea
și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea
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profesiunii de medic veterinar , aflată în procedură de reexaminare ca
urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 846 din 18 noiembrie 2020,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 19 ianuarie
2021, transmisă Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară și servicii specifice, Comisiei pentru constituționalitate și
Comisiei pentru sănătate și familie (PLx. 446/2020/2021).
Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că legea supusă
reexaminării are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.160/1998, intervenţiile legislative vizând alinierea legislaţiei naţionale
din domeniu cu normele şi exigenţele europene în materie.
Legea a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 06
octombrie 2020.
În data de 08 octombrie 2020 legea a fost transmisă spre promulgare
Președintelui României.
Avocatul Poporului, în data de 16 octombrie 2020 în conformitate cu
dispozițiile art. 146 lit. a) din Constituția României, republicată și ale art. 15
alin.(1) lit. h) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea
instituției Avocatului Poporului, republicată formulează sesizarea de
neconstituționalitate.
În motivarea sesizării de neconstituționalitate, Avocatul Poporului,
autor al obiecției, susține că Legea pentru modificarea și completarea Legii
nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
contravine prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (3) privind
caracteristicile statului de drept și ale art. 1 alin. (5), în componența sa
privind principiul legalității și principiul securității raporturilor juridice, ale
art. 45 privind libertatea economică și ale art. 135 alin. (1) referitor la
principiile economiei de piață. Astfel, legea criticată impune unităților
farmaceutice veterinare pentru comercializarea cu amănuntul obligații noi
referitoare la condițiile de funcționare, comercializarea și administrarea
produselor medicinale veterinare constând în obligativitatea desfășurării
activității din cadrul farmaciilor veterinare și al punctelor farmaceutice
veterinare exclusiv în prezența unui medic veterinar [art. I pct. 17 referitor
la modificarea art. 37 alin. (3) din Legea nr. 160/1998], respectiv
obligativitatea deținerii acționariatului majoritar și a majorității voturilor în
cadrul adunării generale de către medici veterinari [art. I pct. 14 referitor la
modificarea art. 28 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 160/1998].
Ca urmare a sesizării de neconstituționalitate, Curtea Constituțională
a pronunțat Decizia nr. 846 din 18 noiembrie 2020,publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 19 ianuarie 2021, prin care admite
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obiecția de neconstituționalitate formulată și constată că prevederile Legii
sunt neconstituționale în ansamblul lor.
Prin Decizia nr. 846/2020, Curtea Constituțională a constatat
neconstituționalitatea în integritate a Legii pentru următoarele considerente:
- prin aplicarea noului act normativ, unitățile medical-veterinare care
au fost înființate și funcționează în temeiul și cu respectarea
dispozițiilor legale în vigoare sunt puse în fața unei reglementări
care le impune condiții de funcționare noi;
- pe de o parte, profesiunea de medic veterinar dobândește
exclusivitate în domeniul comercializării cu amănuntul și al
utilizării produselor medicinale veterinare, iar activitatea din cadrul
farmaciilor veterinare și punctelor farmaceutice veterinare trebuie
să se desfășoare exclusiv în prezența unui medic veterinar cu drept
de liberă practică. Nerespectarea noilor condiții legale (angajarea
unui medic veterinar de liberă practică pe bază de contract
individual de muncă) se sancționează contravențional cu amendă de
10.000 lei și cu suspendarea activității până la remedierea abaterii;
- pe de altă parte, de la data intrării în vigoare a noilor reglementări,
toate unitățile medical-veterinare organizate ca societăți în baza
Legii nr. 31/1990 au obligația să facă dovada deținerii
acționariatului majoritar, precum și a majorității voturilor în cadrul
adunării generale a societății de către un medic veterinar sau medici
veterinari asociați;
- întrucât omisiunea de a reglementa norme tranzitorii vizează
aplicarea noilor dispoziții cu privire la unitățile medical-veterinare
înființate cu respectarea dispozițiilor legale, care funcționează cu
respectarea cadrului legal în vigoare, viciul de neconstituționalitate
se resfrânge asupra întregului act normativ.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins Legea aflată în
procedură de reexaminare.
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
raportor al legii sus menționate a fost desemnat domnul deputat Constantin
Bîrcă.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au propus, cu unanimitatea
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere a
Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru
organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar.
Ședința a continuat cu prezentarea componenței grupului de lucru
pentru dezbaterea proiectului Legii laptelui și a produselor lactate. Domnul
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președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a propus ca la dezbateri să participe și
reprezentanții: Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Autorității
Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Asociației Patronale Română
din Industria Laptelui, Asociației Forța Fermierilor, Ligii Asociațiilor
Producătorilor Agricoli din România, Federației Naționale ProAgro,
Clubului Fermierilor din România, Asociației Crescătorilor de Vaci
Holstein –Ro și Asociației Crescătorilor de Vaci „Bălțata Românească“.
Ședința din ziua de 6 mai 2021 a avut următoarea ordine de zi:
1.Studiu individual asupra actelor normative aflate în portofoliul
Comisiei.
Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd
Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian
Alda, Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă, Claudiu-Martin Chira, Ciprian
Ciubuc, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea, Ion-Cătălin Grecu,
Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță, Alexandru Popa și Lilian
Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților.
Domnii deputați: Varujan Pambuccian, Silviu Titus Păunescu și AlinCostel Prunean au fost prezenți online.
PREŞEDINTE,
Adrian-Ionuț CHESNOIU
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