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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 6 – 8 septembrie  2016 

 

 

În perioada 6 – 8 septembrie  2016,  Comisia pentru sănătate şi 

familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Reexaminarea Legii privind reglementarea marketingului 

substituenţilor de lapte matern ( PLx 734/2011/2016) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule  ( PLx 313/2016). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie şi membrii Comisei pentru industrii şi servicii au procedat la  

reexaminarea Legii privind reglementarea marketingului substituenţilor 

de lapte matern ( PLx 734/2011/2016). 

Aspectele sesizate prin Cererea de reexaminare se referă la: 

- necesitatea supunerii actului normativ procedurii de 

notificare, întrucât legea instituie reglementări tehnice care reprezintă 

specificaţii a căror respectare este obligatorie în cazul etichetării, 

marcării, ambalării produselor sau interzicerii comercializării unor 

produse, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2015/1535 a 



Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la procedura de 

furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi a normelor 

privind serviciile societăţii informaţionale; 

- necesitatea punerii în acord a termenilor folosiţi în lege cu 

cei stabiliţi prin reglementările europene, respectiv Regulamentul (UE) 

nr.609/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, respectiv 

referirile la „sugari” şi, respectiv la „copiii de vârstă mică” şi luarea în 

considerare a prevederilor proiectului de Regulament de completare a 

Regulamentului nr.609/2013, aflat în dezbatere publică la momentul 

trimiterii Cererii de reexaminare. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două comisii 

au hotărât,  cu unanimitate de voturi, adoptarea Legii privind 

reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern, cu 

amendamentele admise, redate în anexa care face parte integrantă din 

raportul comun, şi înaintarea acestuia plenului Camerei Deputaţilor.  

 

La punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al 

art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 9/2013 privind timbrul de 

mediu pentru autovehicule  ( PLx 313/2016). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează să fie trimis Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci, Comisiei pentru transporturi şi infrastructură şi Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 

La lucrările comisiei au participat   15 deputaţi după cum urmează : 

dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Rodica Nassar, dna.dep. Lucreţia 

Roşca, dna.dep.Neviser Zaharcu, dna.dep.Camelia Khraibani, 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu , dl.dep.Călin Potor, dl.dep.Bîrsăşteanu 
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Florică, dl.dep.Cristian Horia, dl.dep.Grigore Crăciunescu, dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie, 

dna.dep.Camelia Margareta Bogdănici, dl.dep. Bonis Istvan, dl.dep.Petru 

Movilă, fiind absenţi dna dep.Elena Ramona Reuer şi  dl.dep.Nicolae 

Bănicioiu. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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