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A V I Z 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru 

modificarea 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 sanitare veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie 
la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale 
animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare 

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi 
hranei pentru animale provenite din ţări terțe 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea 
teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură obişnuită, 
prin adresa nr. PLx. 451 din 13 noiembrie 2017 cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru 
modificarea 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 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de 
aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele 
sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru 
controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor 
alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe. 

Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 

 



Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea 
teritoriului au examinat proiectul de Lege sus menţionat în şedinţa din 21 
noiembrie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 
 
 

 

           PREŞEDINTE                                             SECRETAR 
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Întocmit: Consilier parlamentar, Elena Hrincescu 
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