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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

 
Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice 

Nr.4c-5/154 
Bucurește, 26.03.2019 

  
  
  

  
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm, alăturat, Raportul înlocuitor asupra 
propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului  nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, 
precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea 
posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru 
importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și 
pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la 
frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din 
țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale 
produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe, transmisă spre 
dezbatere, în fond,  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice  cu adresa nr. Plx. 555 din 17 octombrie 2018. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 
      

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 
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R A P O R T  Î N L O C U I T O R    
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  
nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-

veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind 
aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, 

exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și 
condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale 
animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale 

produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe 
(Plx. 555/2018) 

 
   

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările și completările 
ulterioare Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  a fost sesizată spre dezbatere  în fond, în 
vederea reexaminării și depunerii unui nou raport, în data de 20 martie 2019, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 
20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de 
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trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și 
pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele 
sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor 
ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe,  transmisă cu adresa nr. Plx. 555 din 17 octombrie 2018 
și înregistrată cu nr.4c-5/593  din 18 octombrie  2018. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 426/08.05.2018, avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
Guvernul, prin actul nr.1152/DPSG/18.06.2018, nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 15 octombrie 2018. 
  Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, cu avizul nr. 4c-15/695 din 23 octombrie 2018, a avizat 
favorabil propunerea legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea alin.(5) și (6) ale art. 66 din Ordonanța Guvernului nr. 
42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, în 
sensul eliminării obligativității, pentru personalul care deține funcții publice de conducere în cadrul Autorității Naționale  Sanitare  
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al unităților subordonate, de a deține certificate de securitate, respectiv auutorizație de 
acces la informații clasificate. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  servicii specifice au examinat propunerea legislativă, în 
şedinţa din 26.03.2018.   

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost prezenți la lucrări   
conform listei de prezență.  

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările  
ulterioare, la lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Octavian Ilișoi, vicepreședinte Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. 
  În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii  comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, 
adoptarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 
71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și 
pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de 
inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri 
supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la 
frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare 
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veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe, cu amendamentele 
admise prevăzute în anexa   care face parte integrantă din prezentul raport . 
  În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.76 alin. (2) 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. 
 

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 

 
 
 
 
 
Șef serviciu, Anton Păștinaru 
                     Consilier parlamentar, dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative  cu următoarele amendamente:  
 

Nr. 
crt. 

Ordonanța Guvernului nr. 
42/2004  

Text inițiator Text propus de Comisie  
 

Motivația 

1.  LEGE 
pentru modificarea Legii nr. 20/2018 
privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului  nr. 71/2017 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 
privind organizarea activității sanitar-
veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, precum și pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 
83/2003 privind aprobarea posturilor de 
inspecție la frontieră organizate în 
punctele de trecere a frontierei stabilite 
pentru importul, exportul și tranzitul 
tipurilor de mărfuri supuse controalelor 
sanitare veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, precum și condițiile de 
aprobare a posturilor de inspecție la 
frontieră responsabile pentru 
controalele sanitare veterinare ale 
animalelor vii provenite din țări terțe și 
pentru controalele sanitare veterinare și 

LEGE 
pentru abrogarea art. 66 alin.(5) și 
(6) din Ordonanța Guvernului nr. 

42/2004 privind organizarea 
activității sanitar-veterinare și 
pentru siguranța alimentelor 
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pentru siguranța alimentelor ale 
produselor alimentare și hranei pentru 
animale provenite din țări terțe 

2. Art. 66 

"(5) Preşedintele Autorităţii 
poate solicita, prin ordin, 
personalului care deţine 
funcţii publice de conducere 
din cadrul Autorităţii şi al 
unităţilor din subordinea 
acesteia, în exercitarea 
funcţiei, şi numai raportat la 
specificul activităţii 
desfăşurate de aceştia 
privind gestionarea 
informaţiilor clasificate 
conform legislaţiei specifice 
în vigoare să deţină 
certificat de securitate, 
respectiv autorizaţie de 
acces la informaţii 
clasificate. 
(6) Pentru ocuparea 
posturilor aferente funcţiilor 
publice de conducere 
prevăzute la alin. (5) 
preşedintele Autorităţii 
dispune, prin ordin, 
obţinerea de către instituţia 
publică, în condiţiile legii, a 
avizului pozitiv privind 

Art.I.- Legea nr. 20/2018 privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului  nr. 71/2017 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 42/2004 privind 
organizarea activității sanitar-veterinare 
și pentru siguranța alimentelor, precum 
și pentru modificarea Ordonanței 
Guvernului nr. 83/2003 privind 
aprobarea posturilor de inspecție la 
frontieră organizate în punctele de 
trecere a frontierei stabilite pentru 
importul, exportul și tranzitul tipurilor 
de mărfuri supuse controalelor sanitare 
veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, precum și condițiile de 
aprobare a posturilor de inspecție la 
frontieră responsabile pentru 
controalele sanitare veterinare ale 
animalelor vii provenite din țări terțe și 
pentru controalele sanitare veterinare și 
pentru siguranța alimentelor ale 
produselor alimentare și hranei pentru 
animale provenite din țări terțe, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 51 din 
18.01.2018, se modifică după cum 
urmează: 

Articol unic.- Alineatele (5) și (6) ale 
articolului 66 din Ordonanța 
Guvernului nr. 42/2004 privind 
organizarea activității sanitar-
veterinare și pentru  siguranța 
alimentelor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. 94 
din 31 ianuarie 2004, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr. 215/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, se abrogă. 
 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice 
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acordarea certificatului de 
securitate, respectiv a 
autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate numai 
în cazurile în care specificul 
activităţii desfăşurate de 
aceştia include gestionarea 
informaţiilor clasificate 
conform legislaţiei specifice 
în vigoare." 
(Legea 166/2018) 

3.  1.La articolul I, punctul 41, alineatul 
(5) de la articolul 66 se abrogă. 

Se elimină  

4.  2. La articolul I, punctul 41, alineatul 
(6) de la articolul 66 se abrogă. 

Se elimină  
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