
 

 
 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI   
 
 
București, 2 aprilie 2019 
            Nr. 4c-13/261 

 
     AVIZ    

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi 

pentru modificarea unor acte normative 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu  modificările și 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
Propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind 
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte 
normative, trimis cu adresa nr. P.l.x. 148 din 20 martie 2019 şi înregistrată cu nr. 4c-13/261 din 21 martie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de Lege în ședința din 18 martie  2019. 
Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisia a dezbătut inițiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din 2 aprilie 2019. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.15 din Ordonanţa 
Guvernului nr.42/2004, în sensul instituirii obligaţiei direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, de a încheia contracte de concesiune pe o durată de 5 ani, cu medicii 
veterinari organizaţi în condiţiile legii. De asemenea, se propune acordarea, din bugetul ANSVSA, a unei sume 
lunare de 5000 lei, fiecărui medic veterinar cu drept de liberă practică, care deţine contract, pentru efectuarea, în 
exploataţiile nonprofesionale, a unor activităţi sanitare veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, 
prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia 
mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor 
acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care ANSVSA trebuie să le pună în aplicare, pentru transportul 
probelor, ridicarea produselor şi tipizatelor necesare, pentru formarea profesională aferentă activităţilor contractate. 

   Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive și avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr.1148/5.12.2018.  

Guvernul nu sustine initiativa legislativa. 
În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea nefavorabilă a proiectul de Lege, în 

forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități de către Biroul Permanent. 
Inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
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