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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

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

tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de 
aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele 

veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe 
 
 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la 
frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, 
exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi 
condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru 
controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe, 
transmis cu adresa nr.P.L. – X 459 din 10 octombrie 2005 şi înregistrat sub 
nr.24/431/11.10.2005.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ, avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi avizul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în 
punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor 
de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a 
posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale 
animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2005 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind 
aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a 
frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse 
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controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la 
frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor 
provenind din ţările terţe face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu 
prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnii 
Stelian Caramitru  –   director în cadrul Agenţiei Sanitar Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor şi Vasile Lupu – secretar de stat în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 25 de 
membri ai comisiei. 

Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate,  în şedinţa din 25.10.2005. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 octombrie 2005. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, şi art.86 alin.(3) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
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