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                                                                          Bucureşti, 27.09.2022 

                                                                               Nr.4c-8/466 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi 

combaterea pestei porcine africane în România 

 

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

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege 

privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine 

africane în România, trimis cu adresa nr. PL-x 578/2021 din 7 decembrie 2021 

și înregistrat cu nr.4c-8/585/08 decembrie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru 

prevenirea şi controlul pestei porcine africane la porcinele deţinute şi cele sălbatice 

din România, cu scopul reducerii efectelor negative asupra sănătăţii animalelor, 

respectiv a consecinţelor economice, sociale, culturale şi de mediu, prin aplicarea 

măsurilor de control al pestei porcine africane. Proiectul vizează tipurile de 

exploataţii de porcine pe teritoriul României şi dimensiunea acestora, 

responsabilităţile operatorilor şi cerinţele minime de biosecuritate pentru fiecare tip 

de exploataţie, obligaţiile operatorilor care deţin porcine în cadrul exploataţiilor tip 

gospodăresc şi comerciale, strategia de management şi de vânătoare a porcilor 

mistreţi, creşterea capacităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală, 

campanii de conştientizare, cerinţele privind mişcarea porcinelor pe teritoriul 

României, realizarea controalelor oficiale veterinare şi a altor activităţi de control 

oficial interinstituţional de către autorităţile competente, în vederea urmăririi 

implementării acestor măsuri. 
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Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege cu observaţii şi 

propuneri (nr.814/04.10.2021). 

Consiliul Economic și Social avizează nefavorabil proiectul de lege 

(nr.6595/14.09.2021). 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

sedinta din data de 22.11.2021. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 27 septembrie 2022. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind exploataţiile de creştere a 

porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România. 

 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 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.   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Andreea Negulescu 
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