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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 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, care este sesizată 
în fond, cu proiectul de Lege privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi 
combaterea pestei porcine africane în România, provenit dintr-o propunere 
legislativă, transmis cu adresa nr. P.L.x. 578/2021 din 7 decembrie 2021, 
înregistrat la comisie sub nr.4c-3/642/2021 din 7 decembrie 2021. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.814/4.10.2021, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
  Consiliul Economic și Social, cu adresa nr.6595/14.09.2021, avizează 
nefavorabil proiectul de act normativ. 
  Consiliul Concurentei, prin adresa nr.10630/30.09.2021, menționează 
faptul că, în ceea ce privește analiza propunerii legislative din perspectiva 
concurențială, nu au fost identificate prevederi care să contravină Legii 
concurenței nr.21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în ședința din 22 noiembrie 2021. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 
legal pentru prevenirea și controlul pestei porcine africane la porcinele deținute și 
sălbatice în România, cu scopul reducerii efectelor negative asupra sănătății 
animalelor, respectiv a consecințelor economice, sociale, culturale și de mediu, 
prin aplicarea măsurilor de control al pestei porcine africane. Proiectul vizează 
tipurile de exploatații de porcine pe teritoriul României și dimensiunea acestora, 
responsabilitățile operatorilor și cerințele minime de biosecuritate pentru fiecare 
tip de exploatație, obligațiile operatorilor care dețin porcine în cadrul 
exploatațiilor tip gospodăresc și comerciale, strategia de management și de 
vânătoare a porcilor mistreți, creșterea capacității de neutralizare a subproduselor 
de origine animal, campanii de conștientizare, cerințele privind mișcarea 
porcinelor pe teritoriul României, realizarea controalelor oficiale veterinare și a 
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altor activități de control oficial interinstituțional de către autoritățile competente, 
în vederea urmăririi implementării acestor măsuri. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 31 
octombrie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, 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 cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă 
prin prezentul aviz. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 



 

 
 



 

Anexă 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivare 

0 1 2 3 
1. Art.25. - Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Afacerilor 

Interne 
(1) Ministerul Afacerilor Interne are obligația să introducă, în normele 
legislative privind organizarea și funcționarea acestora, prevederi prin 
care să contribuie la: 
a) controlul în vederea respectării de către deținătorii de porcine a 
prevederilor prezentei legi; 
b) controlul circulației porcinelor, pe drumurile publice și 
sancționarea mișcării porcinelor și deținerii ilegale a acestora; 
c) confiscarea animalelor care sunt transportate ilegal și a mijloacelor 
de transport care sunt utilizate la transportul acestora. 
(2) În condițiile prevăzute la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și 
Reformei Administrative aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu 
modificările și completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne are 
următoarele atribuții și responsabilități: 
a) personalul specializat din cadrul poliției Române, Jandarmeriei Române, 
Poliției de Frontieră Române și al Inspectoratelor pentru Situații de 
Urgență, după caz, contribuie, conform competențelor legale, la realizarea 
măsurilor profilactice și de control, astfel: 
1. participă prin echipe fixe și/sau mobile la activitățile pentru 
supravegherea și controlul mișcărilor de animale vii, produse și subproduse 
animaliere, alte materii și materiale ce pot fi contagioase, în și dinspre 
focar, zona de protecție și zona de supraveghere; 

Art.25. - Atribuțiile și responsabilitățile 
Ministerului Afacerilor Interne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Nemodificat: 

 
 
 
 

a) Nemodificat: 
 
 
 

1. Nemodificat 
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reglementate în HG 
nr.984/2005, 
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 2. emit ordinul de plasare în adăpost a porcinelor neidentificate 

și/sau neînsoțite de documentele specifice prevederilor legislației 
sanitar-veterinare găsite la controlul în trafic și reținute oficial; 

 
 
 
 
 
 

3. acordă sprijin personalului sanitar-veterinar și pentru siguranța 
alimentelor pentru aplicarea tuturor măsurilor restrictive dispuse 
conform legii; 
4. execută controlul mijloacelor de transport în scopul identificării 
transporturilor ilegale de animale și produse de origine animală; 

 
5. execută activități specifice în scopul prevenirii și combaterii 
activităților de comercializare ilegală a animalelor vii și a produselor de 
origine animală; 
6. asigură protecția personalului sanitar-veterinar și pentru 
siguranța alimentelor în timpul efectuării activităților sanitar-
veterinare în conformitate cu legislația în vigoare; 

 
 

7. stabilește rutele, dirijează și controlează circulația autovehiculelor în 
zonele afectate de pesta porcină africană; 
8. la solicitarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor, în condițiile prevăzute la art.11 lit.l) din 
Ordonanța Guvernului nr.42/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, în scopul prevenirii răspândirii bolii, permite organizarea de 
vânători în fondurile cinegetice din zonele aflate de-a lungul frontierei 
și stabilește condițiile în care se pot organiza acestea, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare; 
9. comunică direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor județene, competente teritorial, informații referitoare la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nemodificat 

 
3. execută oprirea în trafic a mijloacelor de transport 
în scopul identificării transporturilor ilegale de 
animale și produse de origine animală; 
 
4. Nemodificat 

 
 
5. asigură menținerea ordinii și siguranței publice 
pe timpul efectuării activităților sanitar-veterinare 
prevăzute la art.23 alin.(2) lit.h), k) și m), în 
conformitate cu legislația în vigoare; 

 
6. Nemodificat 

 
7. Nemodificat 

 
 
 
 
 
 

8. Nemodificat 
 

Nu trebuie să 
substituie o lege de 
organizare și 
funcționare sau 
unele norme 
stabilite prin legi 
speciale, ci trebuie 
să respecte normele 
aflate în vigoare. 
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descoperirea cadavrelor de porci mistreți ori a unei populații de porci 
mistreți cu un comportament modificat, care poate fî determinat de 
boală, despre care au luat cunoștință pe timpul executării misiunilor de 
supraveghere a frontierei de nord și celei de est a României; 
10. comunică direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor județene, competente teritorial, informații referitoare la 
mișcările populațiilor de porci mistreți peste frontieră, despre care au 
luat cunoștință pe timpul executării misiunilor de supraveghere a 
frontierei de nord și celei de est a României; 
11. sprijină reprezentanții autorităților publice locale în vederea 
îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art.31 lit.a); 

 
 

b) Centrul Național de Combatere a Bolilor va elabora Strategia de 
combatere a pestei porcine africane și a măsurilor ce se impun, prin 
hotărâri care vor fi puse în aplicare de către centrele locale de 
combatere a bolilor, prin unitatea locală de decizie care va putea 
dispune și măsuri suplimentare specifice fiecărei situații în parte. 
 

 
 
 
 

9. Nemodificat 
 
 
 
 

10. sprijină reprezentanții autorităților publice locale 
în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art.30 
lit.a); 

 
b) Nemodificat 
 
Grup UDMR, PSD, PNL din Comisia pentru industrii 
și servicii 

2.  Art.27. - Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației are 
următoarele atribuții și responsabilități: 
a) popularizează condițiile de creștere a porcinelor în exploatațiile non- 
comerciale; 
b) să elaboreze strategia de ecarisare pe teritoriul național. 
 

 Se elimină. 
 
Grup UDMR, PSD, PNL din Comisia pentru industrii 
și servicii 

MDLPA – nu are 
competențe legale 
pentru exercitarea 
atribuțiilor 
menționate la 
art.27, se propune 
eliminarea 
ministerului ca 
responsabil al 
atribuțiilor 
prevăzute la art.27 
deoarece duce la 
schimbarea 
obiectului de 
activitate al 
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ministerului. 
 

3.  Art.28.- Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Sănătății 
Ministerul Sănătății are următoarele atribuții și responsabilități: 
a) stabilește normele sanitare obligatorii de sănătate publică privind 
mediul de viață al populației și de amplasare a exploatațiilor de 
porcine; 
b) controlează și sancționează nerespectarea normelor sanitare 
prevăzute la lit.a). 
 

Art.27. – Nemodificat 
 
Grup UDMR, PSD, PNL din Comisia pentru industrii 
și servicii 

Conform normelor 
de tehnică 
legislativă. 
Renumerotare ca 
urmare a eliminării 
articolului 27. 

4.  Art.29. - Atribuțiile și responsabilitățile Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală 
În condițiile art.7 lit.C pct.22 și ale art.8 din Hotărârea Guvernului 
nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 
Agenția Națională de Administrare Fiscală are următoarele atribuții și 
responsabilități: 
a) efectuează controlul vamal asupra bagajelor persoanelor și coletelor 
poștale sosite din țări terțe, precum și asupra mijloacelor de transport, 
în vederea evitării introducerii animalelor și/sau produselor sau 
subproduselor de origine animală; 
b) colaborează, în exercitarea atribuțiilor sale, cu personalul cu atribuții 
de inspecție și control de specialitate din cadrul autorităților sanitare 
veterinare și pentru siguranța alimentelor și cu organele de specialitate 
ale altor ministere și instituții specializate, precum și cu persoane fizice 
și juridice și cu alte entități, în vederea eliminării riscului de 
introducere în România a produselor care nu îndeplinesc cerințele 
stabilite în legislația specifică în vigoare; 
c) asigură spații și servicii specializate de gestionare a mijloacelor de 
transport confiscate. 
 

Art.28. – Nemodificat 
 
Grup UDMR, PSD, PNL din Comisia pentru industrii 
și servicii 

Conform normelor 
de tehnică 
legislativă. 
Renumerotare ca 
urmare a eliminării 
articolului 27. 

5.  Art.30. - Atribuțiile și responsabilitățile consiliilor județene, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului București 
 

Art.29. – Atribuțiile și responsabilitățile consiliilor 
județene, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului București 

Conform normelor 
de tehnică 
legislativă. Ca 
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(1) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului 
București asigură activitatea de neutralizare a materialelor de risc 
rezultate în urma aplicării Planului de măsuri de urgență pentru 
supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane în 
România. 
(2) Asigură punerea în aplicare a prevederilor art.40 cu privire la 
cazarea, hrănirea și adăparea, și, după caz, valorificarea, uciderea și 
neutralizarea, animalelor reținute oficial și/sau confiscate. 

 
 

(3) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului 
București au obligația de a asigura spații corespunzătoare pentru 
cazarea, hrănirea și adăparea animalelor, în termen de 45 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 
 

(1) Nemodificat 
 
 
 
 
(2) Asigură punerea în aplicare a prevederilor art.39 
cu privire la cazarea, hrănirea și adăparea, și, după 
caz, valorificarea, uciderea și neutralizarea, 
animalelor reținute oficial și/sau confiscate. 
 
(3) Nemodificat 
 
Grup UDMR, PSD, PNL din Comisia pentru industrii 
și servicii 

urmare a 
renumerotării 
articolelor. 

6.  Art.31. - Atribuțiile și responsabilitățile consiliilor locale și 
primăriilor 
În condițiile art.36 alin.(2) lit.e) și alin.(7) lit.a), precum și ale art.63 
alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
ale art.7 din Hotărârea Guvernului nr.1.214/2009 privind metodologia 
pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu completările 
ulterioare, precum și ale art.4 și 6 din Ordonanța Guvernului 
nr.24/2016, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale 
și primarii au următoarele atribuții și responsabilități: 
a) colaborează cu reprezentanți ai Jandarmeriei Române în cadrul 
activităților de pază a obiectivelor, dacă este cazul, precum și la 
instalarea semnelor și a panourilor de avertizare pe căile de acces din 
zonele de protecție și de supraveghere și în jurul fermelor/curților unde 
boala a fost confirmată oficial; aceste semne se instalează și pe 
drumurile ce delimitează granițele zonelor de protecție și de 
supraveghere; 

Art.30. – Nemodificat 
 
Grup UDMR, PSD, PNL din Comisia pentru industrii 
și servicii 

Conform normelor 
de tehnică 
legislativă. 
Renumerotare aa 
urmare a eliminării 
articolului 27. 
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b) participă la evaluarea animalelor, în vederea acordării despăgubirilor 
prevăzute de legislația în vigoare; 
c) în cazul neutralizării prin metode alternative, identifică și pun la 
dispoziție terenurile pentru incinerare/îngropare; 
d) pun la dispoziție utilajele și sprijină cu personal activitățile 
referitoare la încărcare, săpare, astupare, care sunt necesare în cadrul 
neutralizării alternative sau alte activități din cadrul măsurilor de 
prevenire și de combatere a bolii; 
e) asigură dezinfecția în exploatațiile non-comerciale și exploatații 
comerciale de tip familial, prin servicii specializate și/sau contracte cu 
firme specializate. 
 

7.  Art.32. - Verificarea respectării cerințelor 
Organele competente cu drept de control din cadrul autorităților și 
instituțiilor publice, prevăzute la Capitolul VIII, efectuează controale 
pentru a verifica respectarea prevederilor din prezenta lege și a 
atribuțiilor din domeniului de competență și aplică sancțiuni. 
 

Art.31. – Nemodificat 
 
Grup UDMR, PSD, PNL din Comisia pentru industrii 
și servicii 

Conform normelor 
de tehnică 
legislativă. 
Renumerotare ca 
urmare a eliminării 
articolului 27. 

8.  Art.33. - Sancționarea deținătorilor exploatațiilor de porcine 
(1) Constituie contravenție nerespectarea de către operatorii 
exploatațiilor non-comerciale de porcine și se sancționează, de către 
organele de control ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor, după cum urmează: 
a) pentru nerespectarea prevederilor art.6 alin.(1) cu amendă de la 
8.000 lei la 10.000 lei; 
b) pentru nerespectarea prevederilor art.7 alin.(2), (3) și (5) cu amendă 
de la 5.000 lei la 6.000 lei; 
c) pentru nerespectarea prevederilor art.7 alin.(4) cu amendă de la 
1.000 lei la 4.000 lei. 
(2) Constituie contravenție nerespectarea de către operatorii 
exploatațiilor comerciale de tip familial de porcine și operatorii 
exploatațiilor de tip semideschis pentru rasele autohtone și se 
sancționează, de către organele de control ale Autorității Naționale 
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, după cum 

Art.32. – Nemodificat 
 
Grup UDMR, PSD, PNL din Comisia pentru industrii 
și servicii 

Conform normelor 
de tehnică 
legislativă. 
Renumerotare ca 
urmare a eliminării 
articolului 27. 
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urmează: 
a) pentru nerespectarea prevederilor art.6 alin.(1) cu amendă de la 
13.000 lei la 15.000 lei; 
b) pentru nerespectarea prevederilor art.7 alin.(2), (3) și (5) cu amendă 
de la 8.000 lei la 9.000 lei; 
c) pentru nerespectarea prevederilor art.7 alin.(4) cu amendă de la 
2.000 lei la 8.000 lei. 
(3) Constituie contravenție nerespectarea de către operatorii 
exploatațiilor comerciale profesionale de porcine și se sancționează, de 
către organele de control ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare 
și pentru Siguranța Alimentelor, după cum urmează: 
a) pentru nerespectarea prevederilor art.6 alin.(1) cu amendă de la 
26.000 lei la 30.000 lei; 
b) pentru nerespectarea prevederilor art.7 alin.(2), (3) și (5) cu amendă 
de la 16.000 lei la 18.000 lei; 
c) pentru nerespectarea prevederilor art.7 alin.(4) cu amendă de la 
4.000 lei la 16.000 lei. 
 

9.  Art.34. - Sancționarea administratorilor complexelor de vânătoare 
și/sau crescătorilor de vânat 
(1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor privind cerințele 
prevăzute la art.8 de către administratorii complexelor de vânătoare 
și/sau crescătorilor de vânat și se sancționează, de către organele de 
control ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. 
(2) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art.6 alin.(1) de 
către administratorii complexelor de vânătoare și/sau crescătorilor de 
vânat și se sancționează, de către organele de control ale Autorității 
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu 
amendă de la 26.000 lei la 30.000 lei. 
 

Art.33. – Nemodificat 
 
Grup UDMR, PSD, PNL din Comisia pentru industrii 
și servicii 

Conform normelor 
de tehnică 
legislativă. 
Renumerotare ca 
urmare a eliminării 
articolului 27. 

10.  Art.35. - Sancționarea gestionarilor fondurilor cinegetice 
Constituie contravenție nerespectarea prevederilor privind cerințele 
prevăzute la art.10 de către gestionarii fondurilor cinegetice și se 

Art.34. – Nemodificat 
 
Grup UDMR, PSD, PNL din Comisia pentru industrii 

Conform normelor 
de tehnică 
legislativă. 
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sancționează, de către organele de control ale Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor și ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor, conform atribuțiilor deținute, cu amendă 
de la 5.000 lei la 8.000 lei. 
 

și servicii Renumerotare ca 
urmare a eliminării 
articolului 27. 

11.  Art.36. - Sancționarea nerespectării cerințelor privind mișcarea 
porcinelor 
Constituie contravenție nerespectarea cerințelor privind mișcarea 
porcinelor pe teritoriul României prevăzute la art.14 alin.(1) și se 
sancționează după cum urmează: 
a) nerespectarea de către persoane fizice se sancționează cu amendă de 
la 1.5000 lei la 3.000 lei; 
b) nerespectarea de către persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice, se sancționează 
cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei. 
 

Art.35. – Nemodificat 
 
Grup UDMR, PSD, PNL din Comisia pentru industrii 
și servicii 

Conform normelor 
de tehnică 
legislativă. 
Renumerotare ca 
urmare a eliminării 
articolului 27. 

12.  Art.37. - Sancționarea nerespectării restricțiilor sanitare-
veterinare impuse de autoritatea competentă 
Constituie contravenție nerespectarea restricțiilor sanitare-veterinare 
impuse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor, prin unitățile din subordinea acesteia, prevăzute 
la art.16 și se sancționează după cum urmează: 
a) nerespectarea de către persoane fizice se sancționează cu amendă de 
la 2.500 lei la 4.000 lei; 
b) nerespectarea de către persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice, se sancționează 
cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. 
 

Art.36. – Nemodificat 
 
Grup UDMR, PSD, PNL din Comisia pentru industrii 
și servicii 

Conform normelor 
de tehnică 
legislativă. 
Renumerotare ca 
urmare a eliminării 
articolului 27. 

13.  Art.38. - Sancționarea nerespectării obligațiilor privind ecarisarea 
(1) Constituie contravenție nerespectarea obligațiilor privind ecarisarea 
prevăzute la art.17 și se sancționează după cum urmează: 
a) nerespectarea de către persoane fizice se sancționează cu amendă de 
la 2.000 lei la 4.000 lei; 
b) nerespectarea de către persoane fizice autorizate, întreprinderi 

Art.37. – Nemodificat 
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individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice, se sancționează 
cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei. 
(2) Constituie contravenție nerespectarea obligațiilor privind ecarisarea 
prevăzute la art.18 și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 
lei. 
(3) Constituie contravenție nerespectarea obligațiilor privind ecarisarea 
prevăzute la art.19 și 20 și se sancționează cu amendă de la 6.000 lei la 
8.000 lei. 
 

14.  Art.39. - 
Controlul, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor 
prevăzute de prezenta lege sunt realizate de agenții constatatori, după 
caz, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor și din cadrul instituțiilor subordonate acesteia, 
agenții constatatori din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și 
din cadrul instituțiilor subordonate acestuia, agenții constatatori din 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și din cadrul 
instituțiilor subordonate acestuia, agenții constatatori din cadrul 
consiliilor județene, respectiv ai primăriilor și agenții constatatori din 
cadrul Ministerului Sănătății. 
 

Art.38.  
(1) Controlul, constatarea contravențiilor și aplicarea 
sancțiunilor prevăzute de prezenta lege sunt realizate 
de agenții constatatori din cadrul Autorității Naționale 
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și 
din cadrul instituțiilor subordonate acesteia, agenții 
constatatori din cadrul Ministerului Mediului, Apelor 
și Pădurilor și din cadrul instituțiilor subordonate 
acestuia, agenții constatatori din cadrul consiliilor 
județene, respectiv ai primăriilor și agenții constatatori 
din cadrul Ministerului Sănătății. 
(2) Polițiștii rutieri asigură oprirea vehiculelor, în 
trafic, în vederea constatării și sancționării de 
către persoanele împuternicite din cadrul 
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor și din cadrul instituțiilor 
subordonate acestuia, a contravenției prevăzute la 
art.35. 
 
Grup UDMR, PSD, PNL din Comisia pentru industrii 
și servicii  
 

 

15.  Art.40. - Sancțiuni complementare 
(1) Complementar sancțiunilor prevăzute la art.36 și 37, porcinele 
neidentificate și/sau neînsoțite de documentele specifice prevederilor 

Art.39. - Sancțiuni complementare 
(1) Complementar sancțiunilor prevăzute la art.35 și 
36, porcinele neidentificate și/sau neînsoțite de 
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legislației sanitare veterinare găsite la controlul în trafic se confiscă 
oficial, se ucid și se neutralizează în unități autorizate de către consiliul 
județean, respectiv ale Consiliului General al Municipiului București, 
pe a cărui rază teritorială au fost reținute. 

 
 

(2) Complementar sancțiunilor prevăzute la art.36 și 37, porcinele 
identificate și neînsoțite de documentele specifice prevederilor 
legislației sanitare veterinare sunt reținute oficial până la prezentarea de 
către transportator a documentelor prevăzute la art.14 lit.a) și b), în 
termen de maximum 2 zile lucrătoare din momentul reținerii; în situația 
în care în termenul prevăzut se face dovada aspectelor respective, 
porcinele sunt restituite proprietarului, după achitarea de către 
transportor a cheltuielilor aferente serviciilor de cazare, hrănire și 
adăpare a porcinelor. În situația în care nu se face dovada aspectelor 
respective, porcinele trec în proprietatea consiliului județean, respectiv 
a Consiliului General al Municipiului București, pe a cărui rază 
teritorială au fost reținute. 

 
 
 
 

(3) Porcinele trecute în proprietatea consiliului județean, respectiv al 
Consiliului General al Municipiului București în condițiile prevăzute la 
alin.(2), pot fi, după caz, ucise și neutralizate, cu respectarea 
prevederilor sanitare veterinare privind bunăstarea animalelor, cu 
suportarea cheltuielilor aferente, care vor fi ulterior recuperate de la 
transportator sau pot fi valorificate după restabilirea statusului de 
sănătate al acestora conform prevederilor legislației specifice în 
vigoare. 
 

documentele specifice prevederilor legislației sanitare 
veterinare găsite la controlul în trafic se confiscă 
oficial, se ucid și se neutralizează în unități autorizate 
de către consiliul județean, respectiv ale Consiliului 
General al Municipiului București, pe a cărui rază 
teritorială au fost reținute. 
(2) Complementar sancțiunilor prevăzute la art.35 și 
36, porcinele identificate și neînsoțite de documentele 
specifice prevederilor legislației sanitare veterinare 
sunt reținute oficial până la prezentarea de către 
transportator a documentelor prevăzute la art.14 lit.a) 
și b), în termen de maximum 2 zile lucrătoare din 
momentul reținerii; în situația în care în termenul 
prevăzut se face dovada aspectelor respective, 
porcinele sunt restituite proprietarului, după achitarea 
de către transportor a cheltuielilor aferente serviciilor 
de cazare, hrănire și adăpare a porcinelor. În situația 
în care nu se face dovada aspectelor respective, 
porcinele trec în proprietatea consiliului județean, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului 
București, pe a cărui rază teritorială au fost reținute. 
  
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Măsurile prevăzute la alin.(1) se dispun de către 
agenții constatatori menționați la art.38 alin.(1). 
 
Grup UDMR, PSD, PNL din Comisia pentru industrii 

urmare a 
renumerotării 
articolelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicarea sancțiunii 
complementare de 
confiscare 
presupune ca 



 

0 1 2 3 
și servicii agentul constatator 

să fie pregătit în 
domeniul sanitar 
veterinar și să aibă 
logistica necesară. 
 

16.  Art.41. - Obligațiile deținătorilor de porcine în perioada tranzitorie 
(1) Medicii veterinari împuterniciți de autoritatea competentă în baza 
contractului încheiat cu autoritatea au obligația să efectueze personal și 
întocmai, conform solicitărilor din registru, toate atribuțiile de serviciu 
conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2020 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind 
organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor 
și pentru abrogarea art.IV alin.(2) și art.V din Legea nr.236/2019 
pentru modificarea și completarea art.15 din Ordonanța Guvernului 
nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru 
siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte 
normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.291/2020. 
(2) Persoane fizice neînregistrate la ORC din cadrul exploatațiilor 
comerciale de tip familial, care doresc să crească porcine atât pentru 
consum familial, cât și pentru comercializare, în baza atestatului de 
producător și a carnetului de comercializare, conform prevederilor art.8 
alin.(6) din Legea nr. 145/2014, cu modificările și completările 
ulterioare, către exploatații tip gospodăresc și comerciale de tip 
familial, precum și către abatoare, au obligația de a solicita autorizarea 
sanitară-veterinară, la direcția sanitară-veterinară și pentru siguranța 
alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în maximum 
6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
(3) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 
deținătorii exploatațiilor comerciale de tip familial care sunt 
înregistrate sanitar-veterinar au obligația de a solicita autorizarea 
sanitară-veterinară, de la direcția sanitară- veterinară și pentru siguranța 
alimentelor județeană, respectiv a municipiului București. 

Art.40. – Nemodificat 
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(4) Prin excepție de la prevederile alin.(3) exploatațiile comerciale de 
tip familial de porcine, care au proiecte aprobate prin Agenția de 
Finanțare a Investițiilor Rurale, pot solicita autorizarea sanitară-
veterinară numai la finalizarea proiectului. 
(5) Operatorii care dețin în exploatație porcine neidentificate au 
obligația să solicite, în termen de două luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, identificarea și înregistrarea acestora în Baza Națională 
de Date; dacă în urma unei anchete efectuate de medici veterinari 
oficiali se poate stabilii trasabilitatea, vor fi identificate și înregistrate 
în baza de date cu înregistrarea tuturor evenimentelor suferite de 
respectivele animale, respectiv, naștere, identificare, înregistrare, 
mișcare; dacă în urma unei anchete efectuate de medici veterinari 
oficiali nu se poate stabilii trasabilitatea, animale vor fi distruse prin 
incinerare cu respectarea prevederilor sanitare-veterinare privind 
bunăstarea animalelor, cheltuiala cu incinerarea acestora fiind suportată 
de către deținător. 
(6) După 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se interzice 
creșterea porcinelor în exploatațiile comerciale profesionale, autorizate 
sanitar- veterinar pentru creșterea altor specii de animale. 
 

17.  Art.42. - Elaborarea normelor de aplicare 
În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art.21, după caz, vor 
elabora norme de aplicare a prevederilor prezentei legi. 
 

Art.41. – Nemodificat 
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