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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

 
     
     

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 
privind achiziționarea produselor alimentare din producție autohtonă, trimis 
spre examinare pe fond, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice cu adresa 
nr.P.L.x. 538/2020 din 8 septembrie 2020. 

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. 
 
 
 
 
 

            PREȘEDINTE,           PREȘEDINTE, 
   

 
    Sándor Bende      Florin-Ionuț Barbu 

 
 

 

Comisia pentru industrii și servicii 
 
 
București, 06.12.2022 
Nr. 4c-3/438/2020 
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silvicultură, industrie alimentară și 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
 

 

 
 
 
 

R A P O R T   C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind achiziționarea produselor alimentare din 

producție autohtonă 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările 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 
achiziționarea produselor alimentare din producție autohtonă, provenit dintr-o 
propunere legislativă, transmis cu adresa nr.P.L.x. 538/2020 din 8 septembrie 2020, 
înregistrat la Comisia pentru industrii și servicii sub nr.4c-3/438/2020 din 08 
septembrie 2020 și la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice sub nr.4c-5/432 din 09 septembrie 2020. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.600/19.06.2018, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.4391/04.06.2020, a avizat 
favorabil proiectul de act normativ. 

Guvernul României, prin actul nr.1277/DPSG/20.07.2020, nu susține 
adoptarea inițiativei legislative. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 
pentru achiziţionarea produselor alimentare din producţie autohtonă, în scopul 
susţinerii fermierilor, procesatorilor şi producătorilor de alimente din România. 

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au 
examinat proiectul de lege în ședința din 16 februarie 2021, iar membrii Comisiei 
pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 06 decembrie 
2022. 
  La lucrările celor două comisii 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 
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Comisia pentru industrii și servicii a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Dragoș-Costin Telehuz – 
secretar de stat. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două 
comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților 
respingerea proiectului de Lege privind achiziționarea produselor alimentare din 
producție autohtonă, din următoarele considerente: 

- se instituie norme insuficient conturate, neasigurând eficiența juridică 
specifică normelor legale; 

- soluțiile propuse nu acoperă întreaga problematică a raporturilor sociale 
și nici nu conține norme de trimitere la legislația aplicabilă; 

- se creează dificultăți în aplicare datorită lipsei de claritate, precizie și 
previzibilitate; 

- dispozițiile au un caracter restrictiv și, prin impunerea obligativității 
achiziționării produselor alimentare provenite doar din producția autohtonă, nu se ia în 
considerare principiul liberei concurențe și principiul liberei circulații a mărfurilor 
impuse prin TFUE. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

           PREȘEDINTE,       PREȘEDINTE,   
 

Sándor Bende         Florin-Ionuț Barbu 
 
 
 
 
 
SECRETAR,    SECRETAR, 
 

  Bogdan-Gheorghe Trif                      Constantin Bîrcă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  Isabela Patricia Robe     Consultant, Mirela Baciu  
         


