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La lucrările comisiei în ziua de 21 noiembrie 2017 sunt prezenți 18 
deputați, în zilele de 22 și 23 noiembrie 2017 sunt prezenți 17 deputați  din 
totalul de 18  membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 
preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați, domnul Dan 
Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății și domnul 
Marius Grigore, director - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor.  

 
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordinea de zi: 
1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx.370/2017). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii 
de medic veterinar (PLx.450/2017) – sesizare în comun cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã 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 (PLx.451/2017) . 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 
privind calitatea apei potabile (PLx.370/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea Directivei (UE) 
1787/2015 a Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare a anexelor II şi 
III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate 
consumului uman. Directiva 1787/2015 şi, implicit, proiectul de act 
normativ abordează aprovizionarea cu apă la modul global, creând legătura 
necesară între toate etapele procesului de producere şi distribuţie, 
programele de monitorizare asigurând puntea de legătură între captare, 
tratare, înmagazinare şi distribuţie. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în  şedinţa din 17 octombrie 2017. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au avizat 
favorabil proiectul de lege, iar Comisia pentru industrii și servicii  a avizat 
favorabil inițiativa legislativ, cu amendamente admise. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea poiectului de lege, cu amendamentele 
admise, redate în anexa care face parte integrantă din raport. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi completarea 
Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 
veterinar (PLx.450/2017) – sesizare în comun cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare asigurarea condiţiilor 
necesare şi obligatorii în realizarea armonizării legislaţiei privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale. Actul transpune prevederile art.2 
alin.(2), art.3 alin.(3), art.4 alin.(1), art.8 alin.(1), art.21 alin.(1) şi (6), art.22, 
art.50, art.53, art.56 alin.(2) şi (2a), art.56a alin.(1) lit.(f) şi alin.(2)-(7) şi 
art.57a alin.(1) şi (2) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în  şedinţa din 7 noiembrie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei, procedează la 
dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea 
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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 (PLx.451/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că, 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.42/2004, precum şi a Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2003, în vederea punerii în aplicare a recomandărilor Comisiei 
Europene pentru eficientizarea activităţii de preluare, transport şi distrugere 
a produselor de origine animală şi non-animală, în scopul eliminării 
riscurilor la adresa sănătăţii şi a siguranţei animalelor, precum şi pentru 
organizarea posturilor de inspecţie la frontieră în cadrul direcţiilor judeţene 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa animalelor. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în  şedinţa din 7 noiembrie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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