Parlamentul României
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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.62/2001
pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.62/2001 pentru completarea Legii
sanitare veterinare nr. 60/1974, în şedinţa din 11.09.2001, Comisia propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare
plenului Camerei Deputaţilor, cu următoarele amendamente admise:
Nr.
crt.
0.
1.

2.

Articolul
(text iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
1.
2.
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr. 62 din 30 august 2001
Guvernului nr. 62 din 30 august 2001
pentru completarea Legii sanitare
pentru completarea Legii sanitare
veterinare nr. 60/1974, adoptată în
veterinare nr. 60/1974, adoptată în temeiul
temeiul art.1 pct.II poz.6 din Legea nr. art.1 pct.II poz.6 din Legea nr. 324/2001
324/2001 privind abilitarea Guvernului privind abilitarea Guvernului de a emite
de a emite ordonanţe şi publicată în
ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial,
Monitorul Oficial, Partea I, nr. din
Partea I, nr. 531 din 31 august 2001, cu
august 2001.
următoarele modificări:
Art. I. - Legea sanitară veterinară nr.
Art. I. - Legea sanitară veterinară nr.
60/1974, republicată în Monitorul
60/1974, republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 266 din 30
Oficial al României, Partea I, nr. 266
din 30 decembrie 1991, cu modificările decembrie 1991, cu modificările şi
şi completările ulterioare, se
completările ulterioare, se completează

Motivare
3.
Ca urmare a modificărilor
aduse în textul legii.

Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă
alineatele au fost numerotate.

completează după cum urmează:
La articolul 30, după alineatul 2, se
introduc patru noi alineate, cu
următorul cuprins:
"Funcţionarea unităţilor de tăiere a
animalelor, inclusiv a păsărilor, de
colectare, prelucrare, procesare,
depozitare şi valorificare a produselor
de origine animală, unităţii stabilite
prin ordin al ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor, este permisă
numai dacă au asigurată asistenţa
sanitară veterinară de stat, în condiţiile
prezentei legi.
Asistenţa tehnică şi controlul sanitar
veterinar al animalelor, produselor de
origine animală şi altor produse şi
materii supuse controlului sanitar
veterinar în unităţile prevăzute la alin.
3 se asigură de personalul sanitar
veterinar angajat, în condiţiile legii, pe
perioadă determinată, de către direcţiile
sanitare veterinare judeţene, respectiv
a municipiului Bucureşti.
Stabilirea tarifelor se face conform
prevederilor art. 33 alin. 4.
Valoarea operaţiunilor care se
realizează în exercitarea activităţii de
inspecţie şi control sanitar veterinar se
virează lunar de către unităţile
prevăzute la alin. 3 în contul direcţiilor

după cum urmează:
La articolul 30, după alineatul 2, se
introduc patru noi alineate, cu următorul
cuprins:
(3) Funcţionarea unităţilor de tăiere a
animalelor, inclusiv a păsărilor, de
colectare, prelucrare, procesare, depozitare
şi valorificare a produselor de origine
animală, unităţii stabilite prin ordin al
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi
pădurilor, este permisă numai dacă au
asigurată asistenţa sanitară veterinară de
stat, în condiţiile prezentei legi.
(4) Asistenţa tehnică şi controlul sanitar
veterinar al animalelor, produselor de
origine animală şi altor produse şi materii
supuse controlului sanitar veterinar în
unităţile prevăzute la alin. 3 se asigură de
personalul sanitar veterinar angajat, în
condiţiile legii, pe perioadă determinată, de
către direcţiile sanitare veterinare judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti.
(5) Stabilirea tarifelor se face conform
prevederilor art. 33 alin. 4.
(6) Valoarea operaţiunilor care se
realizează în exercitarea activităţii de
inspecţie şi control sanitar veterinar se
virează lunar de către unităţile prevăzute la
alin. 3 în contul direcţiilor sanitare
veterinare judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, competente
2

sanitare veterinare judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, competente
teritorial, şi constituie, pentru acestea,
fonduri extrabugetare destinate în
verderea finanţării cheltuielilor
materiale şi de personal, care se
înregistrează în contabilitate în mod
distinct."
3.

teritorial, şi constituie, pentru acestea,
fonduri extrabugetare destinate în vederea
finanţării cheltuielilor materiale şi de
personal, care se înregistrează în
contabilitate în mod distinct."

După art.II se introduce un nou articol, art.
III, cu următoarea formulare:
" Art. III. - Legea sanitară veterinară
nr. 60/1974, republicată în Monitorul
Oficial nr. 266 din 30 decembrie 1991,
cu modificările şi completările ulterioare
şi cu cele aduse prin prezenta
ordonanţă, se va republica, după
aprobarea acesteia de Parlament,
dându-se textelor o nouă numerotare."

Preşedinte,
Ilie NEACŞU

Republicarea actelor
normative modificate şi/sau
completate prin ordonanţe ale
Guvernului se face numai
după aprobarea acestora de
către Parlament.

Secretar,
Victor NEAGU

Întocmit: Experti parlamentari
Aneta Barbu
AntonPăştinaru
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