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Către,  
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR   

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 
activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea 
Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră 
organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul 
tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, 
precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru 
controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru 
controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor  ale produselor alimentare și 
hranei pentru animale provenite din țări terțe, transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice pentru examinare pe fond cu adresa nr. PLx 
347 din 30 mai 2018. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR,  

Dan CIOCAN 

 
 



 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice 
  

Bucureşti, 13.06.2018 
Nr. 4c-4/410 

 
 

RAPORT   
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 
activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului 

nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite 
pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța 

alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare 
veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța 

alimentelor  ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe  
(PL.x 347/2018) 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată în dezbaterea pe fond cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii 

nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru 

modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de 
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trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și 

pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele 

sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor  

ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe, transmis cu adresa nr. PLx 347 din 30 mai 2018 și 

înregistrat sub nr. 4c-4/381/30.05.2018. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 29 mai 2018. 

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

-  avizul favorabil al  Consiliului Legislativ (nr.427/08.05.2018). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  modificarea alin.(5) și (6) ale art. 66 din  Ordonanța Guvernului nr.42/2004 

privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completările prin Legea 

nr.215/2004, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                   

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au examinat proiectul de lege sus 

menționat în ședința din 12 iunie 2018. La lucrările comisiei si-au înregistrat prezenta un număr de 24 de deputați, din totalul de 25 

membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul 

Traian Petcu, vicepreședinte în cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor . 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de 

voturi (4 voturi împotrivă), să se supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru 
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modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 

alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la 

frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri 

supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de 

inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru 

controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor  ale produselor alimentare și hranei pentru animale 

provenite din țări terțe, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR,  

Dan CIOCAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Șef serviciu, consilier parlamentar, Anton Păştinaru                          
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Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   

Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamen

telor 
0 1 2 3 4 

 
1.  ------------- L E G E  

pentru modificarea Legii nr.20/2018 
privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.71/2017 

pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.42/2004 

privind organizarea activității sanitar-
veterinare și pentru siguranța 

alimentelor, precum și pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului 

nr.83/2003 privind aprobarea 
posturilor de inspecție la frontieră 
organizate în punctele de trecere a 
frontierei stabilite pentru importul, 

exportul și tranzitul tipurilor de 
mărfuri supuse controalelor sanitare 

veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, precum și condițiile de 
aprobare a posturilor de inspecție la 

frontieră responsabile pentru 
controalele sanitare veterinare ale 

L E G E  
pentru modificarea Ordonanței 
Guvernului nr.42/2004 privind 
organizarea activității sanitar-
veterinare și pentru siguranța 

alimentelor  
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animalelor vii provenite din țări terțe 
și pentru controalele sanitare 
veterinare și pentru siguranța 

alimentelor  ale produselor 
alimentare și hranei pentru animale 

provenite din țări terțe 
 

2.   Articol unic. – La punctul 2 al 
articolului unic din Legea nr.20/2018 
privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.71/2017 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.42/2004 
privind organizarea activității sanitar-
veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, precum și pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului 
nr.83/2003 privind aprobarea 
posturilor de inspecție la frontieră 
organizate în punctele de trecere a 
frontierei stabilite pentru importul, 
exportul și tranzitul tipurilor de 
mărfuri supuse controalelor sanitare 
veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, precum și condițiile de 
aprobare a posturilor de inspecție la 
frontieră responsabile pentru 
controalele sanitare veterinare ale 
animalelor vii provenite din țări terțe 
și pentru controalele sanitare 

Articol unic. – Ordonanța 
Guvernului nr.42/2004 privind 
organizarea activității sanitar-
veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.94 
din  31 ianuarie 2004, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 215/2004, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică și va avea 
următorul cuprins:   
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veterinare și pentru siguranța 
alimentelor  ale produselor 
alimentare și hranei pentru animale 
provenite din țări terțe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.51 din 18 ianuarie 2018, punctul 
41, se modifică și va avea următorul 
cuprins:   

3.   
 
 
Art.66. -  
(5) Personalul care deţine funcţii 
publice de conducere din cadrul 
Autorităţii şi al unităţilor din 
subordinea acesteia trebuie să 
deţină, în exercitarea funcţiei, 
certificat de securitate, respectiv 
autorizaţie de acces la informaţii 
clasificate. 
 
 
 
 
(6) Pentru ocuparea posturilor 
aferente funcţiilor publice de 
conducere prevăzute la alin. (5) 
este necesară obţinerea de către 
instituţia publică, în condiţiile legii, 
a avizului pozitiv privind acordarea 

„-41. La articolul 66, după 
alineatul (4) se introduc două noi 
alineate, alineatele (5) și (6), cu 
următorul cuprins:  

(5) Președintele Autorității poate 
solicita, prin ordin, personalului care 
deține funcții publice de conducere din 
cadrul Autorității și al unităților din 
subordinea acesteia, în exercitarea 
funcției, și numai raportat la specificul 
activității desfășurate de aceștia privind 
gestionarea informațiilor clasificate 
conform legislației specifice în vigoare, 
să dețină certificat de securitate, 
respectiv autorizație de acces la 
informații clasificate. 

(6) Pentru ocuparea posturilor 
aferente funcțiilor publice de 
conducere prevăzute la alin.(5) 
președintele Autorității dispune, prin 
ordin, obținerea de către instituția 
publică, în condițiile legii, a avizului 

1. La articolul 66, alineatele (5) și 
(6) se modifică și vor avea 
următorul cuprins:  
 

   (5) – Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (6) – Nemodificat  
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certificatului de securitate, 
respectiv a autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate. 
 

pozitiv privind acordarea certificatului 
de securitate, respectiv a autorizației de 
acces la informații clasificate numai în 
cazurile în care specificul activității 
desfășurate de aceștia include 
gestionarea informațiilor clasificate 
conform legislației specifice în 
vigoare.” 

4.   
Anexa nr.1 
 
1. Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor - autoritate de 
reglementare în domeniul sanitar-
veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor, organ de specialitate 
al administraţiei publice centrale, 
cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului şi în 
coordonarea prim-ministrului, prin 
Cancelaria prim-ministrului; 
 

------------- 
 
 

2. La Anexa nr.1 - Definirea 
termenilor, punctul 1 se modifică 
și va avea următorul cuprins:  
 „1. Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor - autoritate de 
reglementare și control în 
domeniul sanitar veterinar și pentru 
siguranța alimentelor, organ de 
specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, 
în subordinea Guvernului şi în 
coordonarea prim-ministrului;” 
 

 

 


		2018-06-12T14:56:29+0300
	Ciuvercă Elena




