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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a 
carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi 

raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi ale animalelor vii 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de 
urgență, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea 
sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, 
precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a 
carcaselor şi ale animalelor vii, transmis cu adresa nr. P.L.x. 111/2019 din 11 
martie 2019, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/92/2019 din 12 martie 2019. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.58/30.01.2019, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în ședință din 6 martie 2019. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare reorganizarea 
Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum 
şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor de animale 
vii în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României, ce rezidă din calitatea 
sa de stat membru al Uniunii Europene. Principalele intervenţii legislative vizează 
pe de o parte, desemnarea, la nivel naţional, a entităţilor componente care asigură 
funcţionarea acestui sistem, iar pe de altă parte, obligativitatea preluării şi 
implementării în legislaţia naţională a prevederilor noilor Regulamente UE 
adoptate de Comisia Europeană pentru domeniul clasificării carcaselor: 
Regulamentul delegat (UE) nr.2017/1182 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de 
completare a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 1308/2013 al 
Parlamentului şi al Consiliului în ceea ce priveşte grilele utilizate în Uniune pentru 
clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi în ceea ce priveşte raportarea 
preţurilor de piaţă ale anumitor categorii de carcase şi animale vii; Regulamentul 
de punere în aplicare (UE) nr.2017/1184 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 1308/2013 al 
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Parlamentului şi al Consiliului în ceea ce priveşte grilele utilizate în Uniune pentru 
clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi în ceea ce priveşte raportarea 
preţurilor de piaţă ale anumitor categorii de carcase şi animale vii; Regulamentul 
nr.2017/1183 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a Regulamentelor 
(UE) nr.1307/2013 şi (UE) nr.1308/2013 ale Parlamentului European şi ale 
Consiliului în ceea ce priveşte notificările către Comisie de informaţii şi 
documente; Regulamentul nr.2017/1185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr.1307/2013 şi (UE) 
nr.1308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte 
notificările către Comisie de informaţii şi documente, precum şi de modificare şi 
abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei, acte juridice obligatorii în toate 
elementele lor şi care se aplică direct în fiecare stat membru, potrivit art.288 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), parte constitutivă a 
Tratatului de la Lisabona. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 19 
martie 2019. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
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