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BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm, alăturat, Raportul de respingere  
asupra Propunerii legislative privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect 
activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii, transmisă spre dezbatere, 
în fond  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice  cu 
adresa nr. Plx. 17 din 6 februarie 2019. 

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   
asupra Propunerii legislative privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor 

și comercializarea cărnii  
(Plx. 17/2019) 

   
În conformitate cu prevederile art.95 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  cu 
Propunerea legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și 
comercializarea cărnii, transmisă cu adresa nr. Plx. 17  din 6  februarie  2019 și înregistrată cu nr.4c-5/22  din 7  februarie  2019. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 990/17.10.2018, avizează negativ inițiativa legislativă. 
Guvernul, prin actul nr. 2081/DPSG/05.11.2018, avizeză negativ inițiativa legislativă.  
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă  în ședința din 4 februarie  2019. 
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. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu avizul nr. 4c-7/23/26.02 2019 și  Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci, cu avizul nr. 4c-2/54/05.03.2019 au avizat negativ inițiativa legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea unui abator mobil în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, 
în subordinea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, având ca obiect 
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de activitate abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii. Potrivit iniţiativei legislative, sumele necesare pentru înfiinţarea 
abatoarelor mobile se asigură de la bugetul de stat, din fonduri europene sau din fonduri legal constituite. 

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 24.09.2019.   

La lucrările Comisiei deputații au fost prezenți 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 Robert Chioveanu șef serviciu  Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate,  membrii  Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (s-au 
înregistrat trei abțineri), să propună plenului Camerei Deputaților respingerea   Propunerii legislative privind înființarea abatoarelor 
mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii din următorul motiv: 

- propunerea legislativă nu oferă soluții juridice clare, concise și precise, aceasta fiind lipsită de prevederi clare referitoare la 
forma juridică de organizare a abatoarelor mobile, respectiv la capitalul social.  

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 

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