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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Bucureşti, 03.06.2019
Nr. 4c-5/ 287

Către,
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul

asupra Propunerii legislative pentru

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și
pentru modificarea unor acte normative, transmisă Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice pentru examinare pe fond, cu
adresa nr. Plx. 148/2019 din 20 martie 2019.
În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.

PREȘEDINTE,
Alexandru STĂNESCU
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CAMERA DEPUTAŢILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice

Bucureşti, 03.06.2019
Nr. 4c-5/287

RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea
activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
(Plx. 148/2019)
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru
modificarea unor acte normative, transmisă cu adresa nr. Plx. 148 din 20 martie 2019 și înregistrată cu nr. 4c-5/140 din 21.03.2019.
Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 18 martie 2019.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.76 (2) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct. 1 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1148/05.12.2018, avizează favorabil cu observații și propuneri inițiativa legislativă.
Guvernul, prin actul nr. 132/DPSG/01.02.2019, nu susține propunerea legislativă.
Comisia pentru buget, finanțe și bănci (nr. 4c-2/244/09.04.2019), Comisia pentru sănătate și familie (nr.4c-10/105.02.04.2019) și Comisia pentru
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 9nr. 4c-6/246/28.03.2019) au avizat favorabil propunerea legislativă.
Comisia juridică, de disciplină și imunități (nr. 4c-13/261/02.04.2019), Comisia pentru muncă și protecție socială (nr.4c-9/207/01.04.2019) și
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului (nr.4c-7/113/02.04.2019) au avizat negativ propunerea legislativă .
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004, în sensul instituirii
obligaţiei direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, de a încheia contracte de concesiune pe o durată
de 5 ani, cu medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii. De asemenea, se propune acordarea, din bugetul ANSVSA, a unei sume lunare de 5000 lei,
fiecărui medic veterinar cu drept de liberă practică, care deţine contract, pentru efectuarea, în exploataţiile nonprofesionale, a unor activităţi sanitare
veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia
animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în
alte programe naţionale, pe care ANSVSA trebuie să le pună în aplicare, pentru transportul probelor, ridicarea produselor şi tipizatelor necesare, pentru
formarea profesională aferentă activităţilor contractate.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare membrii Comisiei pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au examinat propunerea legislativă mai sus menționată în ședința din 28 mai 2019. La
lucrările Comisiei, membrii acesteia au fost prezenți conform listei de prezență.
La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare domnul Traian Petcu, vicepreședinte Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.
În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate membrii comisiei au hotărât, majoritate de voturi (s-au înregistrat două abțineri),
întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise care se regăsesc în anexa nr. 1 și amendamente respinse care se regăsesc în anexa nr. 2 la
prezentul raport.
În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

PREȘEDINTE,
Alexandru STĂNESCU

SECRETAR,
Dan CIOCAN

Șef serviciu consilier parlamentar Anton Păștinaru
consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea

Anexa nr. 1
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AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente:
Nr.
Text
Text propus de Comisia pentru
Text de bază
crt.
propunere legislativă
agricultură
(autor amendament)
1.
LEGE
LEGE
pentru modificarea și completarea pentru
modificarea
și
Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 completarea articolului 15 din
privind
organizarea
activității Ordonanța
Guvernului
nr.
sanitar-veterinare
și
pentru 42/2004 privind organizarea
siguranța alimentelor și pentru activității sanitar-veterinare și
modificarea unor acte normative
pentru siguranța alimentelor,
precum și pentru modificarea
unor acte normative
2.
Art. I.- Ordonanţa Guvernului Art.I.Articolul
15
din
nr. 42/2004 privind organizarea Ordonanţa
Guvernului
nr.
activităţii sanitar-veterinare şi 42/2004
privind organizarea
pentru siguranţa alimentelor, activităţii sanitar-veterinare şi
publicată în Monitorul Oficial al pentru siguranţa alimentelor,
României, Partea I, nr. 94 din 24 publicată în Monitorul Oficial al
martie 2004, aprobată cu României, Partea I, nr. 94 din 31
modificări și completări prin ianuarie 2004, aprobată cu
Legea nr. 215 din 27 mai 2004, modificări și completări prin
cu modificările şi completările Legea
nr.
215/2004,
cu
ulterioare, se modifică şi se modificările
şi
completările
completează după cum urmează: ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
3.
Art. 15
1. Alineatul (2) al articolului 15 se 1.Alineatul (2) se modifică şi va
modifică şi va avea următorul avea următorul cuprins:
cuprins:
(2)Pentru efectuarea în exploataţiile ”(2)
Pentru
efectuarea
în "(2)
Pentru
efectuarea
în
nonprofesionale a unor activităţi exploataţiile nonprofesionale a unor exploataţiile nonprofesionale a
sanitare-veterinare
cuprinse
în activităţi sanitar-veterinare cuprinse unor activităţi sanitar-veterinare
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Motivație

programul acţiunilor de supraveghere,
prevenire şi control al bolilor la
animale, al celor transmisibile de la
animale la om, protecţia animalelor şi
protecţia mediului, de identificare şi
înregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor, caprinelor şi ecvideelor,
precum şi a altor acţiuni prevăzute în
alte programe naţionale, pe care
Autoritatea trebuie să le pună în
aplicare, direcţiile sanitare veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor
judeţene şi a municipiului Bucureşti
pot încheia contracte cu medicii
veterinari, organizaţi în condiţiile
legii, sau pot angaja personal sanitarveterinar propriu, în condiţiile legii.

în
programul
acţiunilor
de
supraveghere, prevenire şi control
al bolilor la animale, al celor
transmisibile de la animale la om,
protecţia animalelor şi protecţia
mediului, de identificare şi
înregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor, caprinelor şi ecvideelor,
precum şi a altor acţiuni prevăzute
în alte programe naţionale, pe care
Autoritatea trebuie să le pună în
aplicare,
direcţiile
sanitarveterinare şi pentru siguranţa
alimentelor
judeţene
şi
a
municipiului Bucureşti vor încheia
contracte de concesiune pe o durata
de 5 ani cu medicii veterinari
(Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 organizaţi în condiţiile legii, sau
privind organizarea activității
pot angaja personal sanitarsanitar- veterinare și pentru siguranța veterinar propriu, în condiţiile legii,
alimentelor,
cu
modificările
și în situaţiile în care nu se pot încheia
completările ulterioare)
contracte cu medicii veterinari,
organizaţi în condiţiile legii;“

4.

cuprinse în programul acţiunilor de
supraveghere, prevenire şi control
al bolilor la animale, al celor
transmisibile de la animale la om,
protecţia animalelor şi protecţia
mediului, de identificare şi
înregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor, caprinelor şi ecvideelor,
precum şi a altor acţiuni prevăzute
în alte programe naţionale, pe care
Autoritatea trebuie să le pună în
aplicare,
direcţiile
sanitarveterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, încheie
contracte de concesiune pe o durată
de 5 ani cu medicii veterinari
organizaţi în condiţiile legii, sau
pot angaja personal sanitarveterinar propriu, în condiţiile
legii, în situaţiile în care nu se pot
încheia contracte cu medicii
veterinari, organizaţi în condiţiile
legii;“
Autor:
Comisia pentru agricultură
2.La articolul 15, după alineatrul 2. După alineatul (5) se introduc
(5) se introduc cinci noi alineate, șase noi alineate, alineatele (6)alineatele (6)-(10), cu următorul (11), cu următorul cuprins:
cuprins:
,,(6) Direcţiile sanitar-veterinare şi ,,(6) Direcţiile sanitar-veterinare şi
siguranţa
alimentelor
pentru
siguranţa
alimentelor pentru
judeţene
şi
a
municipiului judeţene, respectiv a municipiului
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Bucureşti, vor reorganiza după caz,
prin arondarea fiecărui contract
încheiat intre medicul veterinar
organizat in condiţiile legi si
direcţiile
sanitar-veterinare
şi
pentru
siguranţa
alimentelor
judeţene
şi
a
municipiului
Bucureşti teritorii administrative
ale comunelor şi oraşelor, ce conţin
exploataţii nonprofesionale de pe o
raza de maxim 30 km, astfel încât
sa existe un număr minim de
animale ce ating 600 UVM;

(7)
Beneficiarii
contractelor
pentru efectuarea în exploatațiile
nonprofesionale a unor activități
sanitar-veterinare cuprinse în
programul
acțiunilor
de
supraveghere,
prevenire
și
control al bolilor la animale, al
celor transmisibile de la animale
la om, protecția animalelor și
protecția
mediului,
de
identificare și înregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor,
caprinelor și ecvideelor, precum
și a altor acțiuni prevăzute în alte
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Bucureşti,vor modifica după caz,
fiecare contract încheiat între
medicul veterinar organizat în
condiţiile legii și direcţiile sanitarveterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, respectiv a
municipiului
Bucureşti,
prin
arondarea
teritoriilor
administrative ale comunelor şi
oraşelor identificate în baza
codului Sistemului Informatic al
Registrului Unităților Teritorial Administrative
care
cuprind
exploataţii nonprofesionale pe o
rază de 30 km, astfel încât să existe
un număr minim de animale ce
atinge 300 de Unități Vită Mare.
Autor:
Comisia pentru agricultură
(7)
Beneficiarii
contractelor
încheiate în vederea realizării
activităților prevăzute la alin.(2),
care se încadrează în prevederile
alin.(6) și care asigură un
program zilnic de opt ore cu
excepția zilelor de sîmbătă și
duminică și a sărbătorilor legale,
primesc lunar pentru fiecare
contract, suma de 10.000 lei din
bugetul
Autorităţii,
pentru
transportul probelor, ridicarea
produselor
și
tipizatelor
necesare, instruirea și formarea

programe naționale, pe care
Autoritatea trebuie să le pună în
aplicare,
care îndeplineesc
cerințele de la alin.(6) primesc o
suma de 5000 lei din bugetul
Autorităţii,
pentru
transportul
probelor,
pentru
ridicarea
produselor si tipizatelor necesare,
pentru
formarea
profesionala
aferenta activităţilor contractate,
pentru consilierea proprietarilor de
animale in vederea comunicării
informaţiilor
privind
lanţul
alimentar
,pentru
efectuarea
catagrafiei animalelor in situaţii de
urgenta, pentru inspecția si
certificarea animalelor destinate
sacrificării;
(8) Pentru realizarea activităţilor
prevăzute la alin.(2), unitățile în
care se desfășoară activități de
asistență medicală veterinară pot
încheia maximum 3 contracte de
concesiune la nivel naţional cu
direcţiile
sanitar-veterinare
şi
pentru
siguranţa
alimentelor
judeţene
şi
a
municipiului
Bucureşti,
,
cu
excepţia
universitarilor care deţin facultăţi
de profil;
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profesională
aferentă
activităţilor
contractate,
consilierea proprietarilor de
animale în vederea comunicării
informaţiilor
privind
lanţul
alimentar,
bunăstarea
și
condițiile
de
biosecuritate,
efectuarea catagrafiei animalelor
în situaţii de urgență, precum și
pentru inspecția și certificarea
animalelor destinate sacrificării.
Autor:
Comisia pentru agricultură

(8) Pentru realizarea activităţilor
prevăzute la alin.(2), medicii
veterinari organizați în condițiile
legii, pot încheia maximum 2
contracte de concesiune la nivel
naţional cu direcţiile sanitarveterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, indiferent
de numarul unităţilor pe care le
dețin sau în care sunt asociați și
în care se desfăşoară activităţi de
asistență medical-veterinară, cu
excepția universităților care deţin
facultăţi de profil.

(9) Pentru realizarea activităţilor
prevăzute la alin.(2), direcţiile
sanitar-veterinare
şi
pentru
siguranţa alimentelor judeţene şi a
municipiului Bucureşti vor încheia
contracte de concesiune doar cu
unităţile care desfăşoară activităţi
de asistenta medicala veterinara şi
care aparţin exclusiv medicilor
veterinari sau cu cele in care
majoritatea este deţinută de către
medicii veterinari pe toata durata de
execuţie a contractului, cu excepţia
universităţilor care deţin facultăţi
de profil;

(10) Contravaloarea manoperei, a
analizelor şi examenelor de
laborator aferente, a produselor
biologice, a materialelor si a
formularelor
tipizate,
pentru
efectuarea
în
exploataţiile
nonprofesionale si comerciale a
unor acţiuni de supraveghere,
prevenire şi control al bolilor la
animale, al celor transmisibile de la
animale la om, protecţia animalelor
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Autor:
Deputat PNL Tinel Gheorghe
(9) Pentru realizarea activităţilor
prevăzute la alin.(2), direcţiile
sanitar-veterinare
şi
pentru
siguranţa alimentelor judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti,
încheie contracte de concesiune cu
medicii veterinari, organizați în
condițiile legii, cu societățile
reglementate în baza Legii
societăţilor
nr.
31/1990,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare, în care
acționariatul
majoritar este
deţinut de către medicii veterinari
pe toată durata de execuţie a
contractului,
cu
excepția
universităţilor care deţin facultăţi
de profil;
Autor:
Deputat PSD Dănuț Păle
(10) Nemodificat

şi protecţia mediului, inclusiv
inspecţia si certificarea animalelor
destinate sacrificării, este suportata
din bugetul Autorităţii.”

5.

Art. II. – Alineatul (1) al art. 5 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 23/2010 privind identificarea şi
înregistrarea suinelor, ovinelor,
caprinelor şi ecvideelor, precum şi
pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 201 din 30 martie
2010, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 191/2012, cu modificările
ulterioare, se modifică după cum
urmează:
Art. 5
(1)Identificarea
şi
înregistrarea
suinelor, ovinelor, caprinelor şi
ecvideelor
din
exploataţiile
nonprofesionale
sunt
în

„Art.5.-(1)
Identificarea
şi
înregistrarea suinelor, ovinelor,
caprinelor şi ecvideelor din
exploataţiile nonprofesionale sunt
în responsabilitatea deţinătorilor
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(11) Proprietarii exploatațiilor
comerciale
de
animale
autorizate/înregistrate sanitarveterinar vor încheia un contract
cu un medic veterinar organizat
în condițiile legii, în vederea
efectuării
activităților
de
asistență medicală veterinară.
Autor:
Deputat PSD Dănuț Păle
Art. II. – Alineatul (1) al art. 5 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 23/2010 privind identificarea şi
înregistrarea suinelor, ovinelor,
caprinelor şi ecvideelor, precum şi
pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 201 din 30 martie
2010, aprobată cu modificări și
completări
prin Legea nr.
191/2012,
cu
modificările
ulterioare, se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art.5.-(1)
Identificarea
şi
înregistrarea suinelor, ovinelor,
caprinelor şi ecvideelor din
exploataţiile nonprofesionale sunt
în responsabilitatea deţinătorilor

responsabilitatea
deţinătorilor
animalelor şi se realizează de către
medicii veterinari de liberă practică
împuterniciţi în baza contractelor de
servicii de supraveghere, prevenire şi
control al bolilor la animale, al celor
transmisibile de la animale la om,
protecţia animalelor şi protecţia
mediului, de identificare şi înregistrare
a bovinelor, suinelor, ovinelor şi
caprinelor, atribuite de către direcţiile
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, respectiv a
municipiului
Bucureşti,
potrivit
prevederilor legale în vigoare privind
achiziţiile publice.
(Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 23/2010 privind identificarea şi
înregistrarea
suinelor;
ovinelor;
caprinelor şi ecvideelor, precum şi
pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, cu modificările și
completările ulterioare)
6.

animalelor şi se realizează de către
medicii veterinari de liberă practică
împuterniciţi în baza contractelor
de servicii încheiate anterior sau
de
concesiune,
pentru
supraveghere, prevenire şi control
al bolilor la animale, al celor
transmisibile de la animale la om,
protecţia animalelor şi protecţia
mediului, de identificare şi
înregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor şi caprinelor, atribuite de
către direcţiile sanitar-veterinare şi
pentru
siguranţa
alimentelor
judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, potrivit prevederilor
legale în vigoare privind achiziţiile
publice.”

animalelor şi se realizează de către
medicii veterinari de liberă practică
împuterniciţi în baza contractelor
de servicii sau de concesiune, până
la finalizarea acestora,pentru
supraveghere, prevenire şi control
al bolilor la animale, al celor
transmisibile de la animale la om,
protecţia animalelor şi protecţia
mediului, de identificare şi
înregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor şi caprinelor, atribuite de
către direcţiile sanitar-veterinare şi
pentru
siguranţa
alimentelor
judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, potrivit prevederilor
legale în vigoare privind achiziţiile
publice.”

Art. III. – Alineatul (1) al art. 61
din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 113/2002 privind
identificarea
şi
înregistrarea
bovinelor în România, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 708 din 27 septembrie
2002, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 25/2003, cu modificările
ulterioare, se modifică şi se

Art. III. – Alineatul (1) al art. 61
din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 113/2002 privind
identificarea
şi
înregistrarea
bovinelor în România, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 708 din 27 septembrie
2002, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 25/2003, cu modificările
și completările ulterioare, se
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completează după cum urmează:
Art.61
(1)Identificarea
şi
înregistrarea
bovinelor se realizează de către
medicii veterinari de liberă practică
împuterniciţi în baza contractelor de
servicii de supraveghere, prevenire şi
control al bolilor la animale, al celor
transmisibile de la animale la om,
protecţia animalelor şi protecţia
mediului, de identificare şi înregistrare
a bovinelor, suinelor, ovinelor şi
caprinelor, atribuite de către direcţiile
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, respectiv a
municipiului
Bucureşti,
potrivit
prevederilor legale în vigoare privind
achiziţiile publice.

"Art.61. -(1) Identificarea şi
înregistrarea bovinelor se realizează
de către medicii veterinari de liberă
practică împuterniciţi în baza
contractelor de servicii încheiate
anterior sau de concesiune, pentru
supraveghere, prevenire şi control
al bolilor la animale, al celor
transmisibile de la animale la om,
protecţia animalelor şi protecţia
mediului, de identificare şi
înregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor şi caprinelor, atribuite de
către direcţiile sanitar-veterinare şi
pentru
siguranţa
alimentelor
judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, potrivit prevederilor
(Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2002 legale în vigoare privind achiziţiile
privind identificarea şi înregistrarea publice."
bovinelor în România, cu modificările
și completările ulterioare)
7.

modifică și va avea următorul
cuprins:
"Art.61. -(1) Identificarea şi
înregistrarea
bovinelor
se
realizează de către medicii
veterinari de liberă practică
împuterniciţi în baza contractelor
de servicii sau de concesiune,
până la finalizarea acestora,
pentru supraveghere, prevenire şi
control al bolilor la animale, al
celor transmisibile de la animale la
om, protecţia animalelor şi
protecţia mediului, de identificare
şi înregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor şi caprinelor, atribuite de
către direcţiile sanitar-veterinare şi
pentru
siguranţa
alimentelor
judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, potrivit prevederilor
legale în vigoare privind achiziţiile
publice."
Art. IV.- (1) Beneficiarii
contractelor de concesiune și/sau
de prestări servicii
încheiate
anterior datei intrării în vigoare
a prezentei legi pentru realizarea
activităților prevăzute la alin. (2)
al art. 15 din Ordonanţa
Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activităţii sanitar-
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veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor,
aprobată
cu
modificări și completări prin
Legea
nr.
215/2004,
cu
modificările
şi
completările
precum
și
cu
ulterioare,
modificările aduse prin prezenta
lege, primesc lunar, pentru
fiecare contract, suma de 10.000
lei din bugetul Autorităţii
Naționale Sanitare Veterinare și
pentru Siguranța Alimentelor,
până la finalizarea acestora.
(2)Începând cu data intrării în
vigoare a prezentei legi direcţiile
sanitar- veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor judeţene
respectiv
a
municipiului
Bucureşti, atribuie medicilor
veterinari organizaţi în condiţiile
legii, pe baza de contract de
concesiune cu durata de 5 ani,
realizarea activităților prevăzute
la alin. (2) al art.15 din
Ordonanța
Guvernului
nr.
42/2004 privind organizarea
activității sanitar veterinare și
pentru siguranța alimentelor,
aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.
215/2004, cu modificările și
completările ulterioare, precum
și cu modificările aduse prin
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prezenta lege.
Art. V.- În termen de 90 de zile
de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Guvernul, la
propunerea Autorității Naționale
Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța
Alimentelor,
va
elabora normele metodologice de
aplicare
ale
prevederilor
Ordonanței
Guvernului
nr.
42/2004 privind organizarea
activității sanitar veterinare și
pentru siguranța alimentelor,
aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.
215/2004, cu modificările și
completările ulterioare, precum
și cu modificările și completările
aduse prin prezenta lege,
aprobate prin Hotărâre a
Guvernului .
Deputat PSD Florin Iordache

8.
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Anexa nr. 2
AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
crt.

1.

Text
Ordonanța Guvernului
nr. 42/2004

Art. 15
-----------------------

Text Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivarea
amendamentelor

Camera decizională
Camera Deputaților

(7)Beneficiarii
contractelor
pentru efectuarea în exploatațiile
nonprofesionale a unor activități
sanitar-veterinare cuprinse în
programul
acțiunilor
de
supraveghere,
prevenire
și
control al bolilor la animale, al
celor transmisibile de la animale
la om, protecția animalelor și
protecția
mediului,
de
identificare și înregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor,
caprinelor și ecvideelor, precum
și a altor acțiuni prevăzute în
alte programe naționale, pe care
Autoritatea trebuie să le pună în
aplicare,
care îndeplineesc
cerințele de la alin.(6) primesc o
suma de 5000 lei din bugetul
Autorităţii, pentru transportul
probelor,
pentru
ridicarea
produselor
si
tipizatelor
necesare,
pentru
formarea
profesionala
aferenta
activităţilor contractate, pentru
consilierea proprietarilor de
animale in vederea comunicării

(7)
Beneficiarii
contractelor 1.
încheiate în vederea realizării
activităților prevăzute la alin.(2),
care se încadrează în prevederile
alin.(6) și care asigură un program
zilnic de opt ore cu excepția zilelor
de sîmbătă și duminică și a
sărbătorilor legale, primesc lunar
pentru fiecare contract, o sumă de
până la 10.000 lei din bugetul
Autorităţii,
pentru
transportul
probelor, ridicarea produselor și
tipizatelor necesare, instruirea și
formarea profesională aferentă
activităţilor contractate, consilierea
proprietarilor de animale în vederea
comunicării informaţiilor privind
lanţul alimentar, bunăstarea și
condițiile
de
biosecuritate, 2.
efectuarea catagrafiei animalelor în
situaţii de urgență, precum și pentru
inspecția și certificarea animalelor
destinate sacrificării.
Autor:
Deputat PNL Tinel Gheorghe
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informaţiilor privind lanţul
alimentar ,pentru efectuarea
catagrafiei animalelor in situaţii
de urgenta, pentru inspecția si
certificarea animalelor destinate
sacrificării;

2.

Art. 15
------------------

Camera Deputaților
(7)Beneficiarii
contractelor
pentru efectuarea în exploatațiile
nonprofesionale a unor activități
sanitar-veterinare cuprinse în
programul
acțiunilor
de
supraveghere,
prevenire
și
control al bolilor la animale, al
celor transmisibile de la animale
la om, protecția animalelor și
protecția
mediului,
de
identificare și înregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor,
caprinelor și ecvideelor, precum
și a altor acțiuni prevăzute în
alte programe naționale, pe care
Autoritatea trebuie să le pună în
aplicare,
care îndeplineesc
cerințele de la alin.(6) primesc o
suma de 5000 lei din bugetul
Autorităţii, pentru transportul
probelor,
pentru
ridicarea
produselor
si
tipizatelor
necesare,
pentru
formarea
profesionala
aferenta
activităţilor contractate, pentru
consilierea proprietarilor de

(7)Beneficiarii
contractelor 1.
încheiate în vederea realizării
activităților prevăzute la alin.(2),
care se încadrează în prevederile
alin.(6) și care asigură un program
zilnic de opt ore cu excepția zilelor
de sîmbătă și duminică și a
sărbătorilor legale, primesc lunar
pentru fiecare contract, suma de
10.000 lei din bugetul Autorităţii,
pentru
transportul
probelor,
ridicarea produselor și tipizatelor
necesare, instruirea și formarea
profesională aferentă activităţilor
contractate,
consilierea
proprietarilor de animale în vederea
comunicării informaţiilor privind
lanţul alimentar, bunăstarea și
condițiile
de
biosecuritate,
efectuarea catagrafiei animalelor în 2.
situaţii de urgență, precum și pentru
inspecția și certificarea animalelor
destinate sacrificării. În situația în
care medicii veterinari organizați
în condițiile legii refuză, de
maximum cinci ori, acordarea
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3.

-------------------------

animale in vederea comunicării
informaţiilor privind lanţul
alimentar ,pentru efectuarea
catagrafiei animalelor in situaţii
de urgenta, pentru inspecția si
certificarea animalelor destinate
sacrificării;
---------------------------------------

asistenței medical veterinare
solicitate
contractul
de
concesiune va fi reziliat.
Autor:
Deputat PMP Ionuț Simionca
Art. IV.- (1) Beneficiarii
1.
contractelor de concesiune și/sau de
prestări servicii încheiate anterior
datei intrării în vigoare a prezentei
legi pentru realizarea activităților
prevăzute la alin. (2) al art. 15 din
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004
privind
organizarea
activităţii
sanitar-veterinare
şi
pentru
siguranţa alimentelor, aprobată cu
modificări și completări prin Legea
nr. 215/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, precum și
cu modificările aduse prin prezenta
lege, primesc lunar, pentru fiecare
contract, o sumă de până la 10.000
lei din bugetul Autorităţii Naționale
Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor, până la
finalizarea acestora.
2.
Autor:
Deputat PNL Tinel Gheorghe
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Camera Deputaților

