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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind

organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare

În urma examinării proiectului de Lege privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, în şedinţa din
ziua de 11 septembrie 2001 Comisia a hotărât, în unanimitate, avizare favorabilă cu următoarele amendamente admise:

Nr.
crt.

Articolul
(text iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
1. Art.2.-

   (2) Regulile specifice pentru fiecare
produs se vor stabili prin hotărâri ale
Guvernului, emise la iniţiativa
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor.

Alin.2 al art.2 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Art.2.-
   (2) Regulile specifice pentru fiecare
produs se vor stabili prin hotărâri ale
Guvernului, emise la iniţiativa Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în
urma consultării organizaţiilor
interprofesionale pe produs sau grup de
produse agroalimentare.�
Deputat: Kelemen Atilla - UDMR

Pentru corelare cu prevederile
art.13.

2. Art.3.- (1) Organizaţia
interprofesională pe produs este

Art.3 se modifică şi va avea următorul
cuprins:

Aria de reglementare juridică
cuprinde la art.1 şi sintagma
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persoana juridică română de drept
privat, de interes public, cu caracter
profesional, cu statut juridic de
asociaţie, fără scop lucrativ, constituită
potrivit procedurii şi în condiţiile legii
în vigoare la data constituirii.
   (2) Organizaţia interprofesională pe
produs este formată prin asocierea
organizaţiilor profesionale fără scop
lucrativ, cu personalitate juridică, de pe
filiera producerii, prelucrării,
transportului, depozitării, distribuţiei şi
comercializării produselor
agroalimentare, constituite potrivit
legii.
  (3) Fiecare organizaţie profesională
din cadrul organizaţiei
interprofesionale pe produs trebuie să
fie reprezentativă în cadrul filierei
produsului respectiv.

�Art.3.- (1) Organizaţia interprofesională
pe produs sau grup de produse
agroalimentare este persoana juridică
română de drept privat, de interes public,
cu caracter profesional, cu statut juridic de
asociaţie, fără scop lucrativ, constituită
potrivit procedurii şi în condiţiile legii în
vigoare la data constituirii.
   (2) Organizaţia interprofesională pe
produs sau grup de produse
agroalimentare este formată prin
asocierea organizaţiilor profesionale fără
scop lucrativ, cu personalitate juridică, de
pe filiera producerii, prelucrării,
transportului, depozitării, distribuţiei şi
comercializării produselor agroalimentare,
constituite potrivit legii.
  (3) Fiecare organizaţie profesională din
cadrul organizaţiei interprofesionale pe
produs sau grup de produse
agroalimentare trebuie să fie
reprezentativă în cadrul filierei produsului
respectiv.�
Deputat: Ilie Neacşu - PRM

�sau grup de produse
agroalimentare�

3. Art.8 � Organizaţia interprofesională
pe produs asigură membrilor săi
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea

Art.8 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
�Art.8 � Organizaţia interprofesională pe

Aria de reglementare juridică
cuprinde la art.1 şi sintagma
�sau grup de produse
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obligaţiilor, în conformitate cu propriul
statut, şi împuterniceşte reprezentanţii
săi în Consiliul pe produs să ia decizii
în numele organizaţiei, conform celor
hotărâte de aceasta.

produs sau grup de produse
agroalimentare asigură membrilor săi
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea
obligaţiilor, în conformitate cu propriul
statut, şi împuterniceşte reprezentanţii săi
în Consiliul pe produs să ia decizii în
numele organizaţiei, conform celor
hotărâte de aceasta.”
Deputat: Ilie Neacşu - PRM

agroalimentare�

4. Art.9.- Statutul organizaţiilor
interprofesionale pe produs va
cuprinde, în mod expres, prevederi
referitoare la hotărârile pe care aceasta
le poate lua în raporturile dintre
membrii asociaţiei.

Art.9 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
�Art.9.- Statutul organizaţiilor
interprofesionale pe produs sau grup de
produse agroalimentare va cuprinde, în
mod expres, prevederi referitoare la
hotărârile pe care aceasta le poate lua în
raporturile dintre membrii asociaţiei.”
Deputat: Ilie Neacşu - PRM

Aria de reglementare juridică
cuprinde la art.1 şi sintagma
�sau grup de produse
agroalimentare�

5. Art.10.- Organizaţiile interprofesionale
pe produs se vor înfiinţa, conform legii,
la nivel judeţean şi naţional.
Autoritatea publică a Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
din teritoriu va da avizul în baza
sentinţei judecătoreşti de constituire.

Art.10 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
�Art.10.- Organizaţiile interprofesionale
pe produs sau grup de produse
agroalimentare se vor înfiinţa, conform
legii, la nivel judeţean şi naţional.
Autoritatea publică a Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor din
teritoriu va da avizul în baza sentinţei

Aria de reglementare juridică
cuprinde la art.1 şi sintagma
�sau grup de produse
agroalimentare�
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judecătoreşti de constituire.”
Deputat: Ilie Neacşu - PRM

6. Art.12.- Pentru produsele
agroalimentare se constituie Consilii pe
produs, ca persoane juridice cu statut
de uniune, în condiţiile legii în vigoare
la data constituirii, formate din
reprezentanţii organizaţiilor
interprofesionale pe produs.

Art.12 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
�Art.12.- Pentru produsele agroalimentare
se constituie Consilii pe produs, ca
persoane juridice cu statut de uniune, în
condiţiile legii în vigoare la data
constituirii, formate din reprezentanţii
organizaţiilor interprofesionale pe produs
sau grup de produse agroalimentare .�
Deputat: Ilie Neacşu - PRM

Aria de reglementare juridică
cuprinde la art.1 şi sintagma
�sau grup de produse
agroalimentare�

7. Art.13.- Produsele agroalimentare
pentru care se vor constitui Consilii pe
produs se vor aproba prin hotărâre a
Guvernului, la iniţiativa Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
în urma consultării organizaţiilor
interprofesionale pe produs, în termen
de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.

Art.13 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
�Art.13.- Produsele agroalimentare pentru
care se vor constitui Consilii pe produs se
vor aproba prin hotărâre a Guvernului, la
iniţiativa Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, în urma
consultării organizaţiilor interprofesionale
pe produs sau grup de produse
agroalimentare, în termen de 30 de zile de
la data intrării în vigoare a prezentei legi.�
Deputat: Ilie Neacşu - PRM

Aria de reglementare juridică
cuprinde la art.1 şi sintagma
�sau grup de produse
agroalimentare�

8. Art.14.- (1) Consiliul pe produs
armonizează solicitările organizaţiilor
interprofesionale pe produs

Alin.1 al art.14 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Art.14.- (1) Consiliul pe produs

Aria de reglementare juridică
cuprinde la art.1 şi sintagma
�sau grup de produse
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reprezentate şi formulează propuneri
privind îmbunătăţirea activităţii din
domeniul pe care îl reprezintă.

armonizează solicitările organizaţiilor
interprofesionale pe produs sau grup de
produse agroalimentare reprezentate şi
formulează propuneri privind
îmbunătăţirea activităţii din domeniul pe
care îl reprezintă.”
Deputat: Ilie Neacşu - PRM

agroalimentare�

9. Art.15 � În cazul în care una dintre
organizaţiile interprofesionale pe
produs nu respectă clauzele acordurilor
încheiate de Consiliul pe produs cu
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor, reprezentarea acesteia în
Consiliul pe produs încetează de drept.

Art.15 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
�Art.15 � În cazul în care una dintre
organizaţiile interprofesionale pe produs
sau grup de produse agroalimentare nu
respectă clauzele acordurilor încheiate de
Consiliul pe produs cu Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
reprezentarea acesteia în Consiliul pe
produs încetează de drept.�
Deputat: Ilie Neacşu - PRM

Aria de reglementare juridică
cuprinde la art.1 şi sintagma
�sau grup de produse
agroalimentare�

Preşedinte, Secretar,

                 Ilie NEACŞU                  Victor NEAGU

Întocmit: Experţi parlamentari,

     Anton Păştinaru
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     Aneta Barbu
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