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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor comestibile din flora spontană 

 
 

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat în Monitorul Oficial al României, 
nr.35/16 ianuarie 2006, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere 
pe fond cu proiectul de Lege privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor comestibile din flora spontană, transmis 
cu adresa nr.P.L. – X 557 din 28 noiembrie 2005 şi înregistrat sub nr.24/527/29.11.2005.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere recomandările cuprinse în avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul  
favorabil al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, avizul favorabil al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei  pentru sănătate şi familie şi punctul de vedere favorabil al Guvernului. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor reguli de sănătate publică privind cultivarea, comercializarea şi 
prelucrarea ciupercilor, precum şi achiziţionarea acestora din flora spontană. 

Proiectul de Lege privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor comestibile din flora spontană 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 în Monitorul Oficial al României, nr.35/16 ianuarie 2006,  domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat  în cadrul 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate  în şedinţa din 24.01.2006. 
Proiectul de lege  a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2005. 
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 în Monitorul Oficial al României, nr.35/16 ianuarie 2006, este de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor. 
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În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări  şi completări a proiectului de lege.  
 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  
Nr. 
crt. Text Senat  Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor propuse 

0 1   2 3
1.   

L E G E 
privind regulile de sănătate publică la 
folosirea ciupercilor comestibile din 

flora spontană 

Titlul legii va avea următorul cuprins: 
L E G E  

privind regulile de sănătate publică la 
folosirea ciupercilor din flora spontană 

 
Deputat UDMR -  Atilla Kelemen  

Pentru corectitudinea redactării. 

2.   
Art.1. – Prezenta lege reglementează 
regulile privind recoltarea, păstrarea, 
transportul, comercializarea, prelucrarea 
ciupercilor şi folosirea acestora în 
alimentaţia publică, precum şi 
achiziţionarea de ciuperci din flora 
spontană.  

Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
 „Art.1 - Prezenta lege stabileşte  reguli 
privind recoltarea, transportul, 
comercializarea, prelucrarea   şi 
folosirea ciupercilor din flora spontană 
în alimentaţie, precum şi achiziţionarea 
acestora.” 
 
Deputat UDMR -  Atilla Kelemen 
Deputat PSD – Ioan Munteanu  
Deputat PD – Valeriu Tabără  

Pentru corectitudinea redactării.  

3.   
Art.2. – (1) Prelucrarea, comercializarea 
şi utilizarea în alimentaţie a ciupercilor 

Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
 „Art.2. – (1) Comercializarea,
prelucrarea, precum şi utilizarea în 

 Pentru armonizare cu prevederile 
cuprinse în textul proiectului.  

Pentru corectitudinea redactării. 
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din flora spontană este permisă numai 
după ce au fost controlate de către un 
inspector din cadrul Direcţiei judeţene de 
sănătate publică sau din cadrul Direcţiei 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor.  
 
 
 
(2) Aprecierea calităţii ciupercilor din 
flora spontană, culese în scopul uscării, 
se face în stare proaspătă. 
(3) Sortarea şi ambalarea ciupercilor 
uscate poate fi făcută numai sub 
supravegherea inspectorilor de 
specialitate. 

alimentaţie a ciupercilor din flora 
spontană este permisă numai după ce au 
fost controlate şi stabilite ca fiind 
comestibile de către un inspector 
specializat în domeniul sănătăţii publice 
şi epidemii, denumit în continuare 
inspector de specialitate, care 
elaborează un certificat de calitate.  
 
Alin.(2)    - Nemodificat  
 
 
Alin.(3) – Nemodificat  
 
 
  
Deputat PSD – Ioan Munteanu                 

4.  Art.3. – Activităţile de recoltare şi/sau 
de achiziţie şi comercializare a 
ciupercilor comestibile din flora 
spontană pe piaţa internă sau la export, 
în stare proaspătă ori semiprelucrată, se 
pot organiza şi desfăşura de persoane 
fizice sau juridice, autorizate conform  
dispoziţiilor Legii protecţiei mediului nr. 
137/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, numai cu acordul 
proprietarilor.  

Art.3 - Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
Deputat UDMR – Atilla Kelemen  
Deputat UDMR – Árpád Francisc 
Márton  
Deputat PSD – Ioan Munteanu  
 
 

Pentru a înlesni activităţile de recoltare şi 
achiziţie.  
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5.  

 
Art.4. – (1) Ciupercile pot fi 
comercializate:  
a) în pieţele de desface en gros, pieţele şi 
halele desemnate în acest scop de către 
autorităţile comerciale locale, denumite 
în continuare pieţe; 
b) în acele unităţi comerciale a căror 
autorizaţie de funcţionare cuprinde şi 
desfacerea ciupercilor; 
c) în alte locuri desemnate în acest scop 
de către autorităţile comerciale locale. 
(2) Ciupercile vor fi comercializate pe 
specii şi numai separat de alte mărfuri 
sau produse. 
(3) Ciupercile proaspete din flora 
spontană se comercializează numai vrac, 
iar cele uscate numai ambalate. 
(4) Stocul prevăzut pentru
comercializarea anumitor ciuperci
comestibile, care sunt cuprinse în anexa 
la prezenta lege şi care îndeplinesc 
condiţiile de calitate pentru consum 
alimentar, va trebui să poarte la loc 
vizibil o inscripţie referitoare la 
condiţiile de consum. 

 
 

(4) În cazul comercializării anumitor 
ciuperci, care sunt comestibile 
condiţionat, stocul respectiv va trebui 
să poarte la loc vizibil inscripţia 
referitoare la condiţiile de consum. 

Articolul (4) devine art.3 cu următorul 
cuprins: 
Art.3. -  (1) - Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(2) - Nemodificat  
 
 
Alin.(3) - Nemodificat  
 
 

 
 
 
Deputat UDMR – Atilla Kelemen 
Deputat UDMR – Árpád Francisc 
Márton  

Prin renumerotare. 
Pentru corectitudinea redactării. 
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6.  

Art.5. – (1) Administraţiile pieţelor şi 
agenţii economici autorizaţi se vor îngriji 
ca, pe parcursul vânzării ciupercilor din 
flora spontană, să asigure prezenţa unui 
inspector de specialitate care să 
supravegheze comercializarea
ciupercilor şi eliberarea autorizaţiei de 
vânzare. 

 

 „Art.4. – (1) Administraţiile pieţelor şi 
agenţii economici autorizaţi se vor 
îngriji ca, pe parcursul vânzării 
ciupercilor din flora spontană, să 
asigure prezenţa unui inspector de 
specialitate care să supravegheze 
comercializarea ciupercilor şi să 
elibereze autorizaţia de comercializare.

 
(2) Vânzătorul este obligat să prezinte 
inspectorilor înainte de începerea 
vânzării întregul stoc de ciuperci culese 
şi destinate vânzării, pentru aprecierea 
calităţii acestora şi dacă se află pe lista 
ciupercilor admise pentru
comercializare. 

 

(2) Vânzătorul este obligat să prezinte 
inspectorului de specialitate, înainte de 
începerea vânzării, întregul stoc de 
ciuperci culese şi destinate vânzării, 
pentru aprecierea calităţii acestora şi 
dacă se află pe lista ciupercilor admise 
pentru comercializare. 

 
(3) Dacă se constată prezenţa ciupercilor 
necomestibile, acestea vor fi confiscate 
şi distruse. 
 
(4) Autorizaţia de comercializare va 
conţine numele şi prenumele
comerciantului, domiciliul acestuia, 
sediul de desfacere, numele speciei de 
ciuperci, greutatea netă, data eliberării 
autorizaţiei, precum şi semnătura şi 
ştampila inspectorului de specialitate. 
Autorizaţia este valabilă numai în piaţa 

  
(4) Autorizaţia de comercializare va 
conţine numele şi prenumele  
comerciantului, domiciliul acestuia, 
locul de desfacere, numele speciei de 
ciuperci, greutatea netă, data eliberării 
autorizaţiei, precum şi semnătura şi 
ştampila inspectorului de specialitate. 
Autorizaţia este valabilă numai în piaţa 

Art.5 devine art.4 cu următorul cuprins: 

 

 
Alin.(3) - Nemodificat  
 
 
 

Prin renumerotare. 
Pentru corectitudinea exprimării. 
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menţionată în act şi numai în ziua 
eliberării acesteia. Comerciantul este 
obligat să afişeze autorizaţia într-un loc 
cât mai vizibil, în imediata apropiere a 
stocului de marfă în cauză.  

menţionată în act şi numai în ziua 
eliberării acesteia. Comerciantul este 
obligat să afişeze autorizaţia într-un loc 
cât mai vizibil, în imediata apropiere a 
stocului de marfă în cauză.” 
 
Deputat PSD – Ioan Munteanu  

7. Art.6. – (1) În cazul în care ciupercile 
provin de la un depozit en gros, 
transportul trebuie să fie însoţit de 
autorizaţia de comercializare.  

Articolul 6 devine art.5 - Nemodificat  Prin renumerotare.  

8. Art.7. – La cumpărarea ciupercilor 
destinate utilizării în cadrul activităţii de 
alimentaţie, utilizatorul este obligat să 
păstreze certificatul timp de 15 zile de la 
data achiziţionării acestora, iar la cererea 
organelor abilitate trebuie să prezinte 
acest act.  

Articolul 7 devine art.6  - Nemodificat  
 

Prin renumerotare.  

9.  
 
Art.8. – În cazul în care persoana care 
comercializează ciupercile, care le 
prelucrează sau le utilizează în 
alimentaţie, ia cunoştinţă de îmbolnăviri 
cauzate de ciupercile respective, trebuie 
să procedeze la oprirea imediată a 
comercializării, prelucrării sau
consumării lor, păstrând cantitatea 
rămasă şi să anunţe fără întârziere 
Direcţia de sănătate publică judeţeană 

 

 „Art.7. – Persoanele care 
comercializează ciuperci, cele care le 
prelucrează sau le utilizează în 
alimentaţie, în situaţia în care iau 
cunoştinţă de îmbolnăviri cauzate de 
ciupercile respective, trebuie să 
procedeze la oprirea imediată a 
comercializării, a prelucrării sau a 
consumării lor, păstrând cantitatea 
rămasă şi să anunţe fără întârziere 

Articolul 8 devine art.7 cu următorul 
cuprins: 

Prin renumerotare.  
Pentru corectitudinea redactării. 
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sau a municipiului Bucureşti, Direcţia 
sanitar-veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor şi Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor. 

direcţia de sănătate publică judeţeană 
sau a municipiului Bucureşti, Direcţia 
sanitar-veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor şi oficiul judeţean sau al 
municipiului Bucureşti pentru 
protecţia consumatorilor.” 
 
 
Deputat UDMR – Atilla Kelemen  

10.  
 
Art.9. – (1) Administraţia pieţelor sau 
agenţii economici care comercializează 
ciuperci asigură condiţiile ca
inspectoratul de specialitate să efectueze 
o activitate de informare a populaţiei. 

 

  „Art.8. – (1) Administraţia pieţelor 
sau agenţii economici care 
comercializează ciuperci asigură 
condiţiile pentru activitatea de 
informare a populaţiei cu privire la 
regulile de folosire în alimentaţie a 
ciupercilor din flora spontană, 
efectuată de către inspectorul de 
specialitate.    

 
 
 
 
 
(2) Organizarea activităţii de informare a 
populaţiei la sfârşit de săptămână şi în 
zilele nelucrătoare este asigurată de acel 
organ de specialitate al Consiliului 
judeţean, respectiv al Capitalei, care 
îndeplineşte şi sarcinile din domeniul 
sănătăţii. 
 
(3) Activitatea de informare a populaţiei 

Articolul 9 devine art.8 cu următorul 
cuprins: 

 
(2) Organizarea activităţii de informare 
a populaţiei la sfârşit de săptămână şi în 
zilele nelucrătoare este asigurată de  
organul de specialitate al consiliului 
judeţean, respectiv al Capitalei, care 
îndeplineşte atribuţii în domeniul 
sănătăţii publice. 
 
Nemodificat  

Prin renumerotare. 
 
Pentru corectitudinea redactării. 
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poate fi efectuată numai de către 
inspectori de specialitate.   
 
 
 
 

__________ 

 
 
 
(4) Inspectorul de specialitate, care 
îndeplineşte activitatea de informare 
a populaţiei, este şi cel care reţine 
ciupercile improprii pentru consumul 
uman şi asigură distrugerea lor. 
Pentru speciile de ciuperci, care nu 
figurează în anexa  care face parte 
integrantă din prezenta lege, nu se 
eliberează autorizaţie de 
comercializare.” 
 
 
Deputat UDMR – Atilla Kelemen  
Deputat PSD – Ioan Munteanu  
Deputat UDMR - Árpád Francisc 
Márton  

 
 
 
Pentru a evita refolosirea ciupercilor 
confiscate.  

11.  
 
Art.10. – Modelul autorizaţiei de 
comercializare, precum şi modul de 
examinare al inspectorilor de
specialitate va fi stabilit prin ordin al 
ministrului agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile 
de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

 

   „Art.9. – Modelul autorizaţiei de 
comercializare a ciupercilor din flora 
spontană, precum şi formarea şi 
modul de lucru al inspectorilor de 
specialitate vor fi stabilite prin ordin al 
ministrului agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale, în termen de 30 de 
zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi.” 

Articolul 10 devine art.9  cu următorul 
cuprins: 

Prin renumerotare. 
Pentru corectitudinea redactării. 
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Deputat UDMR – Atilla Kelemen  

12.  
 
Art.11. – Constituie contravenţie 
nerespectarea prevederilor art.2 şi ale 
art.4 şi se sancţionează cu amendă 
contravenţională de la 2000 la 4000 lei. 

Articolul 11 devine art.10 şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.10 – (1) Constituie contravenţie 
nerespectarea prevederilor art.2 şi ale 
art.5 şi se sancţionează cu amendă 
contravenţională de la 2000 la 4000 lei. 
 
(2) Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor sunt efectuate 
de către inspectorul de specialitate ” 
 
 
Deputat UDMR – Atilla Kelemen  
Deputat PSD – Ioan Munteanu  

Prin renumerotare. 
Pentru corelare cu modificările 
anterioare.  
 
 
 
 
Pentru a specifica persoana care constată 
şi aplică sancţiunea. 

13. Art.12. -  Prevederile prezentei legi 
referitoare la contravenţii se completează 
cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare.   

Articolul 12 devine art.11 – 
Nemodificat  

Prin renumerotare. 
. 

14.  
 
Art.13.  – Lista ciupercilor comestibile  
din flora spontană a căror recoltare şi/sau 
achiziţie şi comercializare este permisă, 
este prevăzută în anexă, care face parte 
integrantă din prezenta lege.  

Articolul 13 devine art.12 cu următorul 
cuprins:  
 „Art.12.  – Lista ciupercilor 
comestibile  din flora spontană ale căror 
recoltare şi/sau achiziţie şi 
comercializare sunt permise este 
prevăzută în anexa la prezenta lege.” 

Prin renumerotare. 
Pentru corectitudinea redactării.   
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Deputat UDMR – Atilla Kelemen  

15. Art.14. – Prezenta lege intră în vigoare 
începând cu data de 1 ianuarie 2006.  

Articolul 14 – se elimină. 
 
 
 
Deputat PSD - Ioan  Munteanu  

 Pentru a urgenta aplicare legii. 

16.  Anexa se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  se anexează 
 

 

 
 
Comisia a propus aprobarea proiectului cu 24 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri. 
 
 
 
                         PREŞEDINTE,        SECRETAR, 

                          Dr. Atilla KELEMEN      Ioan MUNTEANU  

 

 
Întocmit: Consilier dr.Anton Păştinaru  
                Expert Florentin Oancea  
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   ANEXĂ
 
 

Lista speciilor de ciuperci comestibile din flora spontană a căror recoltare  
şi/sau achiziţie şi comercializare este permisă 

 
 

1. Familia Boletaceae:  toate speciile,  cu excepţia următoarelor specii: 
Hribul vrăjitoarei (Boletus luridus) 
(Boletus calopus) 
Hribul ţigănesc (Boletus satanas) 
(Tylopilus felleus) 
(Boletus radicans) 

 
2. Familia Agaricaceae, genul Agaricust:  toate speciile, cu excepţia următoarelor 

specii: 
(Agaricus xanthoderma) 
(Agaricus meleagris) 

 
3. Familia Amanitaceae 

Crăiţe (Amanita caesarea) 
Cuci (Amanita rubescens) 

 
4. Familia Lepiotaceae: 

Pălăria şarpelui (Macrolepiota procera) 
(Macrolepiota rhacodes) 

 
5. Familia Strophariaceae: 

(Stropharia rugoso- annulata) 
 
6. Familia Tricholomataceae: 

Burete de mai (Calocybe gambosa) 
(Leucopaxillus lepistoides) 
Nicoretă vânătă (Lepista nuda) 
(Tricholoma terreum) 
(Armillaria rickenii) 
(Lepista irina) 
Ghebe (Armillariella mellea) 
(Armillariella tabescens) 
(Lepista nebularis) 
(Flammulina velutipes) 
Bureţi de rouă (Marasmius oreades) 
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7. Familia Pleurotaceae: 
Păstrăv de fag (Pleurotus ostreatus) 
(Pleurotus eryngii) 

 
8. Familia Russulaceae: 

Hulubiţă, vineţică (Russula cyanoxantha) 
Oiţe (Russula virescens) 

 
9. Familia Lactariaceae: 

Râşcov (Lactarius deliciosus, L. sanguifluus) 
Iuţari (Lactarius piperatus şi pergamenus) 

 
10. Familia Bolbitiaceae: 

(Agrocybe aegerita) 
 
11. Familia Hydnaceae: 

Burete ţepos (Hydnum repandum) 
 
12. Familia Cantharellaceae: 

Gălbiori, urechiuşe (Cantharellus cibarius) 
Trâmbiţa piticilor (Craterellus cornucopioides) 

 
13. Familia Lycoperdaceae: 

(Lycoperdon perlatum) 
(Langermannia gigantea) 

 
14. Familia Rhodophyllaceae: 

(Entoloma clypeatum) 
 
15. Familia Morchellaceae: 

toate speciile 
 
16. Familia Tuberaceae: 

(Tuber aestivum) 
(Choiromzces maeandriformis) 

 
 


