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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii  specifice 

 
Bucureşti,02.09.2019 

Nr. 4c-5/369 

 

RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de 

neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate 

consumului uman 

 

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

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice,  

a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea 

și completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și 

desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală 

care nu sunt destinate consumului uman, transmis cu adresa nr.PLx. 218 din 

18 aprilie 2018 şi înregistrat cu nr.4c-4/264/19.04.2018. 

     La întocmirea raportului Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice a avut în vedere : 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu nr.1082/13.12.2017; 

 punctul de vedere al Guvernului de a nu susține adoptarea proiectului de 

lege sus menționat (cu nr. 462/23.03.2018). 

      Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat,  în şedinţa din 11 aprilie 

2018. 

      Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, şi art. (92), alin.9. pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor este 

de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

     Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și 

desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care 

nu sunt destinate consumului uman, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 55/2017, în vederea transferării responsabilității consiliilor județene 

către consiliile locale și înființarea unor unități de depozitare frigorifică pe raza 

fiecărei unități administrativ-teritoriale finanțate de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  

ionela.began
Typewriter
ionela.began



2 

 

      În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice au examinat propunerea legislativă sus menţionată în şedinţa din 09 

iulie 2019.     

     La lucrările Comisiei, membrii acesteia și-au înregistrat prezența conform 

listei de prezenţă.  

     În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice a hotărât, în unanimitate, să propună Plenului 

Camerei Deputaților spre adoptare raportul de respingere a proiectului de Lege 

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 

privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a 

subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman 

pentru următoarele motive: 

 activitățile propuse vor pune în pericol sănătatea umană, prin 

manevrarea și transportul în condiții necorespunzătoare a animalelor 

moarte; 

 determină creșterea cheltuielilor din bugetele locale fără o 

fundamentare solidă; 

 adoptarea proiectului de lege ar determina reluarea procedurii de 

notificare. 

     În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 
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