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AVIZ  
 asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.20/2018 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 
frontier ă organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, 

exportul şi tranzitul tipurilor de m ărfuri 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 ter ţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale 

provenite din ţări ter ţe 
   

           În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr.20/2018 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, trimisă cu adresa nr. PLx 555 
din 17 octombrie 2018 şi înregistrată sub nr. 4c-15/695 din 18 octombrie 2018. 

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



  

 
 
          Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă menţionată mai sus, în 
şedinţa din 23.10.2018. 

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

 Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, punctul de vedere negativ al Guvernului și avizul 
Consiliului Legislativ nr. 426 din 8.05.2018. 
  În urma dezbaterilor Comisia, cu majoritate de voturi pentru , a hotărât 
avizarea favorabilă a proiectului de lege.    
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