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  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, 
Industrie Alimentară și Servicii Specifice 

 

Nr.4c-5/495 
București, 15 .10.2019 

 
                  

   
 
Către, 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul  asupra Legii pentru modificarea și completarea 
art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-
veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte 
normative, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Cererii de Reexaminare 
formulate de Președintele României în temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția 
României, republicată, transmisă Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice cu adresa nr. Plx. 148//2019 din 1 octombrie 2019. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 
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R A P O R T  
asupra 

 
Legii pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 

privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum 
și pentru modificarea unor acte normative aflată în procedură de rexaminare ca urmare 

a Cererii de Reexaminare formulate de Președintele României 
 

(Plx. 148/2019) 
 

În conformitate cu prevederile art. 137 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice  prin adresa cu nr. Plx.  148  din 1 octombrie 2019 a 
fost sesizată cu reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative. 

 Legea adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 
din Constituţia României, republicată a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României 
la data de 18  iunie  2019. 

Preşedintele României, la data de 8 iulie 2019 a formulat o obiecţie de 
neconstituţionalitate asupra legii mai sus menţionate. 

Conform prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.15 din Ordonanţa 
Guvernului nr.42/2004. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată  a reexaminat legea ca urmare a Cererii 
de Reexaminare  formulate de Președintele României şi a adoptat  Legea pentru modificarea 
și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității 
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sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte 
normative  în forma transmisă la promulgare, însuşindu-şi astfel textele care au fost adăugate 
de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, care nu au fost dezbătute la Senat. 

Comisia pentru agricultură a dezbătut reexaminarea legii mai sus menționate în şedinţa 
din data de 15 octombrie  2019. 

La lucrările ședinței deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
La lucrările şedinţei  a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, domnul Geronimo Răducu Brănescu – preşedinte, Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. 

Ca urmare a dezbaterilor referitoare la reexaminarea legii, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat 3 abțineri), să propună plenului Camerei 
Deputaţilor, respingerea cererii de reexaminare  și  adoptarea Legii pentru modificarea și 
completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității 
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor 
acte normative, în forma adoptată de Senat. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, legea face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
             PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR,                                
     Alexandru STĂNESCU                                                 Dan CIOCAN   
 
 
 
         Consilier parlamentar,                                
      dr.  Gabriela Amalia Ciurea                                                               
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