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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, 
spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al 
Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, transmisă cu 
adresa nr. Plx. 678 din 23 decembrie 2013 şi înregistrată sub nr. 
4c-4/2/08.01.2014. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1031 din 27 septembrie 2013 . 

Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor 
Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, instituţie publică, cu 
personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, care 
funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

 Propunerea legislativă a fost respinsă  de Senat în şedinţa 
din 16 decembrie  2013. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările comisiei, din data de 27 martie 2014, au fost 
prezenţi 34 de deputaţi, din totalul de 36 de membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a hotărât, cu majoritate  de  



 2

de voturi (10 abţineri, 3 voturi împotriva respingerii) 
respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 

 iniţiativa legislativă încalcă prevederile art. 117 alin.(2) 
din Constituţia României, republicată, potrivit căruia 
„Guvernul şi ministerele, cu avizul Curţii de Conturi, pot 
înfiinţa organe de specialitate, în subordinea lor, numai 
dacă legea le recunoaşte această competenţă”.În această 
cauză, propunerea legislativă vizează înfiinţarea unui 
organ de specialitate în subordinea Guvernului, şi nu a 
unei hotărâri a Guvernului sau a unei ordonanţe de 
urgenţă şi, totodată, în absenţa avizului Curţii de Conturi. 

 iniţiativa legislativă încalcă, de asemenea,dispoziţiile art. 
138 alin. (5) din Constituţie, care prevede că „Nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare”, întrucât Oficiul în cauză este 
„finanţat integral de la bugetul de stat”. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 
legislativă,  face parte din categoria legilor ordinare. 

Propunerea legislativă, conform dispoziţiilor art. 76 alin. 2 din 
Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 9, pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 
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