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Către,  
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR  

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie 

pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de 

bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora, transmis cu 

adresa nr. PLx. 662 din 13 octombrie 2015 şi înregistrat sub nr. 4c-4/477/14.10.2015. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Nini SĂPUNARU 
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice  Bucureşti,  14.12.2015 

Nr. 4c-4/676 
 
 

RAPORT   
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind 

reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de 
clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor 

acestora  
 

(PL.x 662/2015) 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind 
reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare 
a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora, transmis cu 
adresa nr. PL.x 662 din 13 octombrie 2015 şi înregistrat cu adresa nr. 4c-4/477/14.10.2015. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 7 octombrie 
2015, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 
915/26.08.2015). 

Ordonanţa are ca obiect de reglementare reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea 
carcaselor, prin preluarea acesteia de către Direcţia Monitorizare, Inspecţii, Verificare şi Control din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la Agenţia Naţională de Zootehnie „Prof. 
Dr.G.K.Constantinescu”, urmărindu-se înlăturarea paralelismelor legislative şi asigurarea funcţionării corecte a 
sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, de monitorizare şi raportare a preţurilor 
acestora.    

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat 
iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 8 decembrie 2015. La lucrările Comisiei şi-au înregistrat 
prezenţa un număr de 33 deputaţi, din totalul de 35 de membri. 

La dezbatere a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale . 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, în 
unanimitate de voturi,  să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru 
clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, 
monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora, în forma prezentată de Senat. 

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

PREŞEDINTE, SECRETAR,  
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 Nini SĂPUNARU Costel ŞOPTICĂ 
 
 

 

 Consilier parlamentar, Anton Păştinaru                             
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