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RAPORT COMUN 
 

asupra  propunerii legislative pentru modificarea O.G. nr. 42/2004 privind 
organizarea activităţii veterinare, publicată în M. Of. nr. 94/31.01.2004 (aprobată 

prin Legea 215/2004), cu modificările şi completările ulterioare  
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, împreună cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, au fost sesizate spre dezbatere 
în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea O.G. nr. 42/2004 privind organizarea 
activităţii veterinare, publicată în M.Of. nr. 94/31.01.2004 (aprobată prin Legea 215/2004), cu 
modificările şi completările ulterioare, trimisă cu adresa nr. Pl-x 108 din 29 martie 2010, 
înregistrată la Comisia juridică sub nr. 31/229 din 31 martie 2010. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) 
pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera 
Deputaţilor  este  Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa 
din 23 martie 2010. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  propunerea legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 1106 din 30 septembrie 2009. 

Guvernul, prin punctul de vedere  transmis cu adresa nr. 150 din 25 ianuarie 2010, nu  
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul prevederii limitelor minime şi maxime ale 



amenzilor contravenţionale care urmează a fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, precum şi al 
incriminării unei fapte drept infracţiune. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 
27 aprilie 2009. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Autorităţii Naţionale 
Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, domnul preşedinte secretar de stat Marian 
Zlotea. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Raportul de respingere a 
propunerii legislative pentru modificarea O.G. nr.42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul prevederii limitelor 
minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale care urmează a fi stabilite prin hotărâre a 
Guvernului, precum şi al incriminării unei fapte drept infracţiune, întrucât faptele care constituie 
contravenţii la normele sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sunt stabilite prin 
Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 
sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

La dezbateri au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 27 membri ai Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi şi 27 deputaţi din numărul total de 27 de membrii ai 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
 
                   PREŞEDINTE,                                     PREŞEDINTE, 
                    Daniel BUDA                              Prof. univ. dr. Valeriu TABĂRĂ 
 
 
 
 
       SECRETAR,         SECRETAR,   
    Gabriel Andronache     Vasile MOCANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Consilier,                             Expert, 
 Iuliana Fuiorea         Gabriela Ciurea 
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