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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

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 ale carcaselor şi ale animalelor vii 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) 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 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2020 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței 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 ale carcaselor şi ale animalelor vii, transmis cu adresa nr. P.L.x. 
32/2021 din 1 februarie 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/59/2021 din 1 
februarie 2021. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1123/4.11.2020, 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 condițiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea 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 ale carcaselor şi ale 
animalelor vii, aprobată prin Legea nr.228/2019, în vederea reorganizării 
sistemului de clasificare la nivel naţional şi, respectiv, a elaborării legislaţiei 
subsecvente de ordin secundar şi terţiar, care să asigure pe de o parte, 
continuitatea funcţionării sistemului de clasificare a carcaselor, iar pe de altă parte, 
preluarea şi implementarea în legislaţia naţională a regulamentelor europene în 
materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României, în calitatea sa de 
stat membru al Uniunii Europene. 
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Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 16 
februarie 2021. 

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.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Patricia-Isabela Robe 


