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suspiciunii  influenţei aviare    

 
 

În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, modificat şi completat prin H.C.D. nr.34/2005, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  şi Comisia 
pentru sănătate şi familie au fost sesizate spre dezbatere şi avizare pe fond, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a 
suspiciunii influenţei avizare, transmis cu adresa nr.P.L. – X 602 din 25 
decembrie 2005 şi înregistrat sub nr.24/537/06.12.2005.  

La întocmirea raportului, Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.  

Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare instituirea unor 
măsuri ca urmare a suspiciunii influenţei aviare, constând în supravegherea 
păsărilor sălbatice şi domestice prin examene clinice anatomopatologice şi de 
laborator. 

În acest sens, Ministerul Sănătăţii are obligaţia să asigure stocurile de 
medicamente necesare eventualelor tratamente curative şi vaccinul necesar 
vaccinării antigripale umane iar autorităţile administraţiei publice locale să 
asigure neutralizarea deşeurilor de origine animală.   

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei 
avizare face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 
din Constituţia României, republicată. 

 
La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu 

prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, modificat şi 
completat prin H.C.D. nr.34/2005, domnul Constantin Lupescu – 
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vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor.  

La lucrările şedinţei comisiilor au fost prezenţi 40 de deputaţi, din 
totalul de 41 de membri. 

Raportul comun  a fost adoptat cu 31 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, 
în şedinţele din 14 şi 22 decembrie  2005, în forma prezentată de Senat. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 noiembrie 
2005. 

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, şi art.86 alin.(2) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
modificat şi completat prin H.C.D. nr.34/2005, este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 
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