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                                                                      GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

        ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 

activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 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 

 

 

Având în vedere necesitatea eliminării riscurilor la adresa securităţii alimentare şi a siguranţei 

alimentelor, în considerarea măsurilor care trebuie luate în scopul prevenirii apariţiei focarelor de pestă 

porcină africană care se manifestă în statele vecine cu România, 

luând în considerare faptul că organizarea posturilor de inspecţie la frontieră în cadrul direcţiilor 

sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene este imperios necesară în vederea asigurării 

unei reacţii prompte, în situţaii cu risc epidemiologic ridicat, 

ţinând cont că modificările preconizate prin prezenta ordonanţă de urgenţă au în vedere şi 

necesitatea asigurării unei implementări imediate a recomandărilor misiunilor Oficiului Veterinar şi 

pentru Alimente (FVO) din cadrul Comisiei Europene pentru eficientizarea controalelor efectuate cu 

privire la produsele de origine animală importate, 

pentru eficientizarea activităţii de preluare, transport şi distrugere, în condiţiile legii, a produselor 

de origine animală şi non – animală, 

întrucât aceste elemente anterior menţionate vizează interesul public şi constituie situaţii de 

urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, 

 

 În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

                    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
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                Art. I. – Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare și pentru 

siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

se modifică şi completează după cum urmează: 

 

                1. La articolul 5, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

                “d) posturile de inspecţie la frontieră și circumscripţiile sanitar – veterinare și pentru siguranța 

alimentelor oficiale, fără personalitate juridică, organizate în structura direcţiilor sanitar - veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;” 

   

                2. La articolul 5, litera e) se abrogă. 

 

                3. La articolul 63, după litera m) se introduc trei litere, literele n) – p), cu următorul 

cuprins:    

„n) identifică necesităţile de cercetare pentru soluţionarea unor aspecte tehnice privind domeniile 

de competenţă ale serviciilor de stat sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; 

o) aprobă proiectele de cercetare - dezvoltare elaborare de către unităţile din subordinea sa şi 

implementarea de către acestea, independent ori în parteneriat cu alte instituţii, de drept public ori 

privat, din domeniul sanitar- veterinar și pentru siguranţa alimentelor sau din alte domenii conexe şi 

finanţează ori cofinanţează aceste proiecte de cercetare - dezvoltare; rezultatele obţinute prin 

implementarea proiectelor de cercetare – dezvoltare pe care le finanţează aparţin de drept Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

p) coordonează, monitorizează şi controlează activitatea de cercetare – dezvoltare efectuată de 

către unităţile din subordine, cu respectarea prevederilor legislației din domeniul cercetării şi al 

proprietăţii intelectuale, în scopul creşterii nivelului de protecţie a vieţii şi sănătăţii umane, a sănătăţii 

şi bunăstării animalelor, a siguranţei alimentelor, a sănătăţii plantelor şi a protecţiei mediului.” 

 

                 4.  La articolul 10, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

         „g) elaborează, negociază şi semnează documente tehnice bilaterale în domeniul sanitar - 

veterinar şi al siguranţei alimentelor încheiate la nivel departamental sau tratate internaţionale, în 

domeniile de competenţă ale Autorității, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele.” 

 

5. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins: 

„Art. 111. – (1) Autoritatea reprezintă Autoritate de Implementare pentru: 

a) programele naţionale anuale sau multianuale de supraveghere, prevenire și control al unor  

boli ale animalelor şi  zoonoze, programe aprobate şi cofinanțate de Comisia Europeană în cadrul 

Fondului European de Garantare Agricolă;  
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b) atribuţiile delegate de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile pentru Programul 

Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. 

(2) Implementarea proiectelor este responsabilitatea Autorităţii de Implementare; Autoritatea de 

Implementare este responsabilă în raport cu Guvernul României și Comisia Europeană pentru 

implementarea corespunzătoare, în termenele asumate, a programelor prevăzute la alin. (1). 

(3) Cofinanțarea naţională, precum şi cheltuielile neeligibile realizate în cadrul acestor programe 

sunt suportate din bugetul Autorităţii.” 

 

         6. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

         „Art. 49. - (1) Activitatea de inspecţie şi control sanitar - veterinar de frontieră se face de către 

direcţiile sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, prin posturile de inspecţie la 

frontieră; veniturile proprii ale direcţiilor sanitar – veterinare  şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, 

se constituie şi din tarifele privind inspecţia şi controlul sanitar - veterinar pe care exportatorii, 

importatorii sau, după caz, persoana responsabilă, conform convenţiei încheiate, pentru activităţile de 

tranzit, import şi export cu animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse 

supuse supravegherii şi controlului sanitar - veterinar au obligaţia să le achite. 

       (2) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii.”    

 

        7. La anexa nr. 1, definiția autorității locale sanitar - veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor se modifică și va avea următorul cuprins: 

        „- autoritate locală sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor - autoritatea de la nivelul 

circumscripţiilor sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, subordonată tehnic şi 

administrativ autorităţii judeţene sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a 

municipiului Bucureşti, care are responsabilitatea realizării, gestionării şi notificării activităţilor 

sanitar-veterinare publice; este reprezentată de medicul veterinar oficial;”. 

 

        8. Anexa nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

        „Unităţi care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor 

        1. Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti, inclusiv laboratoarele sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; 

2. Institutele veterinare: 

a) Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală; 

                    b) Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Veterinară; 

                    c) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar.”  
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        Art. II. - Ordonanţa 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, publicată in  

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 524/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

        “d) administrator - direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene;”.               

 

                      2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

          “Art. 7. - Serviciile sanitar-veterinare de control de la punctele de trecere a frontierei se 

organizează şi funcţionează în cadrul PIF, în structura direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor judeţene;”.        

 

                      3. Articolul 13  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

          „Art. 13. - Imobilele necesare funcţionării PIF sunt în administrarea Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar - veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor judeţene, cu excepţia celor prevăzute la art. 12 alin. (2).”   

 

          Art. III. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor propune 

Guvernului, spre adoptare, proiectul hotărârii Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind 

organizarea şi funcţionarea acesteia și a unităților din subordinea sa, conform prevederilor prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 

(2) Direcțiile sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene care preiau posturile de 

inspecție la frontieră și activitatea acestora, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, 

preiau și personalul aferent acestora în condiţiile legii. 

(3) Direcțiile sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene prevăzute la alin. (2) 

preiau de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, pe bază de 

protocol de predare - preluare, patrimoniul posturilor de inspecție la frontieră stabilit pe baza situaţiilor 

financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de minimum 30 de zile de la intrarea 

în vigoare a hotărârii prevăzute la alin. (1). 
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(4) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) se realizează cu respectarea procedurii şi 

regimului juridic aplicabil acestei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la 

intrarea în vigoare a hotărârii prevăzute la alin. (1). 

(5) Personalul preluat potrivit alin. (2) beneficiază de drepturile salariale acordate, potrivit legii, 

personalului din cadrul direcțiilor sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene. 

 

         Art. IV. – (1) De la data încheierii protocolului de predare - preluare prevăzut la art. III alin. (3), 

finanțarea cheltuielilor necesare desfășurării activității posturilor de inspecție la frontieră se asigură de 

către direcțiile sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene prin bugetul aprobat pe 

anul 2017. 

        (2) Modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în structura 

bugetului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pe anul 2017 și în 

anexele la acesta se efectuează cu ocazia legilor de rectificare bugetară aprobate în anul 2017, prin 

preluarea creditelor bugetare și de angajament aprobate și neutilizate la data semnării protocolului. 

          

 

         Art. V. – (1) Diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetare ale anului curent se va vira din 

contul de venituri al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – 

activitate finanțată integral din venituri proprii – 33.08.00 „Venituri din prestări servicii”  în contul de 

venituri al Direcțiilor sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene care preiau 

activitatea posturilor de inspecție la  frontieră – 33.08.00 „Venituri din prestări servicii”. 

         (2) Excedentul din anii precedenți se va vira la bugetul de stat la capitolul 41.01 „Alte 

operațiuni financiare”, subcapitolul 41.01.08 „Disponibil din excedentele anilor precedenți ale 

instituțiilor reorganizate”. 

         (3) Direcțiile sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene care preiau activitatea 

punctelor de inspecție la frontieră se subrogă în toate drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile 

juridice ale instituției cu terții legate de domeniul de activitate al posturilor de inspecție la frontieră în 

care Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor este parte. 

 

 

PRIM – MINISTRU 

SORIN MIHAI GRINDEANU 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
    Secţiunea 1 
Titlul proiectului de 

act normativ 

     Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 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 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii 
actului normativ 

 
1. Descrierea 
situaţiei actuale 

         Potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile 
sanitar-veterinare de stat se organizează după o concepţie unitară, în sistem piramidal al 
fluxului de comandă, pe principiul teritorial, ca sector distinct şi autonom, având 
următoarea structură: 

       a) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, ce 
reprezintă autoritatea centrală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, care 
coordonează tehnic şi administrativ întreaga activitate a serviciilor sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, organizează şi controlează efectuarea activităţilor publice 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; 

       b) institutele veterinare, autorităţi de referinţă la nivel naţional pentru domeniile de 
competenta specifice acestora, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii; 

       c) direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, autorităţi sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a 
municipiului București, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii; 

       d) circumscripţiile sanitar-veterinare zonale şi circumscripţiile sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, fără personalitate juridică, organizate în structura direcţiilor 
sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului București; 

       e) posturile de inspecţie la frontieră, fără personalitate juridică, organizate în structura 
aparatului propriu al Autorităţii. 

       În prezent, prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor este organizată şi funcţionează ca autoritate de reglementare şi control în 
domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în 
coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  

       Personalul din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi al unităţilor din subordinea acesteia este format atât din funcţionari publici, 
cât şi din personal contractual. 

 
2. Schimbări 
preconizate 

       Având în vedere necesitatea eliminării riscurilor la adresa securității alimentare și 
siguranței alimentelor, în considerarea măsurilor care trebuie luate în scopul prevenirii 
apariției focarelor de pestă porcină africană care se manifestă în statele vecine cu România, 
se impune, în regim de urgență, organizarea posturilor de inspecție la frontieră în cadrul 
direcțiilor sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, pentru gestionarea 
eficientă a actualului context epidemiologic. 
      De asemenea, organizarea posturilor de inspecție la frontieră în cadrul direcțiilor sanitar 
– veterinare și pentru siguranța alimentelor județene este imperios necesară în vederea 
asigurării unei reacții prompte, în situații cu risc epidemiologic ridicat. 
      În aceste condiții, activitatea de inspecţie şi control sanitar - veterinar de frontieră va fi 
realizată de către direcțiile sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, prin 
posturile de inspecţie la frontieră; veniturile proprii ale direcțiilor sanitar – veterinare și 
pentru siguranța alimentelor județene se constituie şi din tarifele privind inspecţia şi 
controlul sanitar - veterinar pe care exportatorii, importatorii sau, după caz, persoana 
responsabilă, conform convenţiei încheiate, pentru activităţile de tranzit, import şi export 
cu animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse supuse 
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supravegherii şi controlului sanitar - veterinar au obligaţia să le achite. 
     Nivelul tarifelor prevăzute mai sus se stabilește prin ordin al președintelui Autorităţii.        
     Modificările preconizate prin prezenta ordonanță de urgență au în vedere și necesitatea 
asigurării unei implementari rapide a recomandărilor misiunilor Oficiului Veterinar şi 
pentru Alimente (FVO) din cadrul Comisiei Europene pentru eficientizarea controalelor 
efectuate cu privire la produsele de origine animală importate. 
       De asemenea, organizarea posturilor de inspecție la frontieră în cadrul direcțiilor 
sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene este necesară pentru 
eficientizarea activității de preluare, transport și distrugere, în condițiile legii, a produselor 
de origine animală și non - animală.  
       În aceste condiții, se impune modificarea corespunzătoare a art. 5 lit. d) și a art. 49 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 
abrogarea lit. e) a art. 5 din acest act normativ. 
       Direcțiile sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene care preiau 
posturile de inspecție la frontieră și activitatea acestora, conform prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă, preiau și personalul aferent acestora în condiţiile legii. 
       Personalul preluat beneficiază de drepturile salariale acordate, potrivit legii, 
personalului din cadrul direcțiilor sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor 
județene. 
       Direcțiile sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene care preiau 
activitatea punctelor de inspecție la frontieră se subrogă în toate drepturile și obligațiile ce 
decurg din raporturile juridice ale instituției cu terții legate de domeniul de activitate al 
posturilor de inspecție la frontieră în care Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor este parte. 
       Direcțiile sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene în a căror 
structură organizatorică se vor regăsi posturile de inspecție la frontieră preiau de la 
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, pe bază de 
protocol de predare - preluare, patrimoniul posturilor de inspecție la frontieră stabilit pe 
baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
       De asemenea, pentru o organizare mai eficientă la nivel local a serviciilor de stat 
sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor, este necesară reorganizarea 
circumscripțiilor sanitar – veterinare zonale și a circumscripțiilor sanitar – veterinare și 
pentru siguranța alimentelor, fără personalitate juridică, organizate în structura direcţiilor 
sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, prin înființarea unei singure categorii de circumscripții, respectiv 
circumscripțiile sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, care va prelua 
atribuțiile structurilor mai sus menționate. 
       Înființarea circumscripțiilor sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale 
are în vedere, în principal, următoarele aspecte: 

a) numărul de animale vii și de unităţi autorizate/înregistrate sanitar - veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor existente la nivel local; 

b) numărul controalelor/inspecţiilor, recoltărilor de probe, care trebuie realizate de către 
personalul oficial, conform planificării stabilite în baza Programului acţiunilor de 
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de 
la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare 
a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor sau a altor programe naţionale de 
control şi monitorizare; 

c) distanţele care trebuie parcurse de către personalul oficial până la unităţile ce sunt 
supuse controalelor oficiale, existenţa infrastructurii, a drumurilor și a mijloacelor de 
transport; 

d) specificități (constrângeri) geografice proprii zonelor montane, respectiv regiunilor 
izolate de pe teritoriul județului; 

e) posibilitatea asigurării unui sediu corespunzător din punct de vedere al construcției și 
al dotărilor necesare. 
       De asemenea, prin intermediul circumscripțiilor sanitar – veterinare și pentru siguranța 
alimentelor oficiale se va realiza un control corespunzător al dinamicii răspândirii 
zoonozelor şi a altor maladii prin intermediul alimentelor, al aplicării măsurilor veterinare 
cu privire la supravegherea bolilor animalelor, la utilizarea medicamentelor şi vaccinurilor, 
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precum și la gestionarea deşeurilor de origine animală. 
       În aceste condiții, se impune modificarea corespunzătoare a art. 5 lit. d), a definiției 
autorității locale sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzute în anexa 
nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și a anexei nr. 2 la acest act normativ. 
 
       Experienţa acumulată de la înfiinţarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor a demonstrat că cercetarea - dezvoltarea sunt activități 
necesare pentru sistemul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, materializate 
prin participarea la manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate, colaborarea cu alte entități 
în vederea publicării de lucrări ştiinţifice, posibilitatea organizării unor manifestări pe teme 
specifice. 
       De asemenea, activităţile în domeniul cercetării – dezvoltării vor contribui la 
consolidarea bazelor teoretice şi practice ale sistemului sanitar – veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor.         
       În considerarea celor de mai sus, este necesară modificarea și completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin stabilirea unor 
atribuţii ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
referitoare la coordonarea şi finanţarea activităţilor de cercetare - dezvoltare în sistemul 
sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prin elaborarea de programe proprii de 
cercetare – dezvoltare sectoriale, cât şi iniţierea, gestionarea şi participarea la programe 
naţionale şi internaţionale de cercetare – dezvoltare. 
        În sensul celor prezentate, se impune ca la art. 63 din Ordonanţa Guvernului nr. 
42/2004, cu modificările şi completările ulterioare, după lit. m) să fie introduse trei litere, 
literele n) – p), cu următorul cuprins:    
         „n) identifică necesităţile de cercetare pentru soluţionarea unor aspecte tehnice 
privind domeniile de competenţă ale serviciilor de stat sanitar - veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor; 
         o) aprobă proiectele de cercetare - dezvoltare elaborate de către unităţile din 
subordinea sa şi implementarea de către acestea, independent ori în parteneriat cu alte 
instituţii, de drept public ori privat, din domeniul sanitar- veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor sau din alte domenii conexe şi finanţează ori cofinanţează aceste proiecte de 
cercetare-dezvoltare; rezultatele obţinute prin implementarea proiectelor de cercetare – 
dezvoltare pe care le finanţează aparţin de drept Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor; 
         p) coordonează, monitorizează şi controlează activitatea de cercetare – dezvoltare 
efectuată de către unităţile din subordine, cu respectarea prevederilor legislației din 
domeniul cercetării şi al proprietăţii intelectuale, în scopul creşterii nivelului de protecţie a 
vieţii şi sănătăţii umane, a sănătăţii şi bunăstării animalelor, a siguranţei alimentelor, a 
sănătăţii plantelor şi a protecţiei mediului.” 
 
       Având în vedere contextul internațional în care Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor deține un rol deosebit de important în 
gestionarea problematicii referitoare la sănătatea animalelor și la siguranța alimentelor, 
coroborat cu necesitatea imperioasă a combaterii unor situații de criză care pot apărea la 
nivel internațional, se impune extinderea domeniului de competență al acestei instituții, în 
sensul elaborării, negocierii şi semnării de documente tehnice bilaterale în domeniul sanitar 
- veterinar şi al siguranţei alimentelor încheiate la nivel departamental sau tratate 
internaţionale, în domeniile de competenţă ale Autorității, în conformitate cu Legea nr. 
590/2003 privind tratatele. 
       În aceste condiții, se impune modificarea corespunzătoare a lit. g) a art. 10 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
       Supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile ale animalelor constituie 
elementul central al apărării sănătăţii animalelor şi al prevenirii transmiterii de la animale la 
om. Implementarea programelor de supraveghere, control şi eradicare a anumitor boli la 
animale şi zoonoze a vizat realizarea unui status ridicat de sănătate animală pentru România 
prin creșterea numărului județelor libere de boli ale animalelor și o scădere globală a 
incidenței și prevalenței bolilor, precum și a numărul de focare, ceea ce a dus și la 
asigurarea unui nivel ridicat de siguranță a sistemelor alimentare și de producție de 
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alimente și de alte produse. 
       În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor 
privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor 
și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 
2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 
882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 
2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 
1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 
66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului, Uniunea Europeană acordă, în 
cadrul Fondului European de Garantare Agricolă, cofinațare pentru programele naționale 
anuale sau multianuale de eradicare, control și supraveghere a unor  boli ale animalelor și  
zoonoze  aflate pe lista bolilor enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 652/2014, 
luând în considerare: 

• amenințarea la adresa sănătății umane (zoonoze); 
• impactul bolilor animalelor asupra producției animale sau de comerț; sau 
• evoluțiile științifice sau epidemiologice. 
Există 3 tipuri de programe veterinare, cofinanțate în temeiul regulamentului respectiv: 
1. Programele de eradicare:  respectiv programe care au ca rezultat dispariția biologică 

a unei boli la animale sau zoonoze. Ținta finală a unui program de eradicare este obținerea 
statusului de teritoriu oficial liber de boli, în conformitate cu legislația Uniunii Europene, în 
cazul în care există o astfel de posibilitate; 

2. Programele de control: respectiv programe care își propun obținerea sau menținerea 
prevalenței unei boli  a animalelor sau a unei  zoonoze sub un nivel acceptabil din punct de 
vedere sanitar – veterinar; 

3. Programele de supraveghere: respectiv programe referitoare la activități de colectare 
a datelor și de înregistrare cu privire la bolile specifice în rândul populațiilor definite într-o 
perioadă de timp, în scopul de a evalua evoluția epidemiologică a bolilor și capacitatea de a 
lua măsuri specifice pentru controlul și eradicarea acestora. 

Regulamentul (UE) nr 652/2014, ale cărui reglementări acoperă întregul lanț alimentar, 
cu un buget de aproape 1,9 miliarde € pentru perioada 2014-2020, acordă finanțare cu 
prioritate în domeniul sănătății animalelor, produselor alimentare și furajelor. Un procent 
de 65% din bugetul total este alocat pentru implementarea măsurilor de sănătate animală. 

În fiecare an, Uniunea Europeană oferă sprijin financiar pentru a eradica, controla și 
preveni diferite boli la animale, această finanţare variind de la 50% la 100% în funcţie de 
măsurile realizate în cadrul fiecărui program. 

Astfel, începând cu anul 2007, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România 
elaborează anual programe de supraveghere, control şi eradicare a anumitor boli la animale 
şi zoonoze pe care le transmite spre analiză tehnică şi financiară, în vederea aprobării şi 
cofinanţării, Comisiei Europene.  

Pentru anul 2017, Romania a elaborat programe de supraveghere, control şi eradicare a 
anumitor boli la animale şi zoonoze pe care le-a transmis spre analiză tehnică şi financiară, 
în vederea aprobării şi cofinanţării, Comisiei Europene.  

Totodată, ca rezultat al implementării programelor de supraveghere, control și 
eradicare a bolilor animalelor și zoonozelor s-a constatat reducerea numărului de focare de 
boli la animale și a zoonozelor, care prezintă un risc pentru sănătatea umană și animală, 
ceea ce a dus la creșterea continuă a numărului județelor libere de boala în România, care a 
determinat deschiderea de noi piețe de export, precum și creșterea exporturilor în țări terțe 
precum Turcia, Iordania, Egipt, Liban, China, Georgia, Israel, Albania, Irak, Macedonia, 
Maroc, Mexic, Kazahstan, Serbia. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. m) din Ordonanța Guvernului 
nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente 
politici agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la 
nivelul UE, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de 
programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din 
domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, 
structurile de implementare reprezintă structurile care îndeplinesc, prin delegare, funcții de 
gestionare și implementare a asistenței financiare nerambursabile pentru fondurile 
structurale din domeniul agricol, respectiv Programul Naţional pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală - PNDR și Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime - 
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POPAM. Având în vedere acordurile încheiate între Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - 
AFIR și Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - APIA, aceste atribuții delegate 
sunt realizate de către reprezentanții Autorității, prin direcțiile sanitar – veterinare și pentru 
siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București. 

Având în vedere comunicarea în luna februarie a aprobării programelor naționale în 
domeniul sănătății animalelor și a finanțării aferente acestora prin Decizia Grant 
SANTE/VP/2017/RO/SI2.749895, precum și aprobarea bugetului de stat al României, se 
impune modificarea Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea realizării unui cadru uniform de implementare a programelor din 
domeniul sanitar - veterinar, precum și asigurarea fondurilor necesare de la bugetul de stat 
pentru  îndeplinirea angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene. 

În aceste condiții, este necesar ca, după art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, se fie introdus un nou articol, art. 111, cu 
următorul cuprins: 

„Art. 111. – (1) Autoritatea reprezintă Autoritate de Implementare pentru: 
a) programele naționale anuale sau multianuale de supraveghere, prevenire și control al 

unor boli ale animalelor și zoonoze, programe aprobate și cofinanțate de Comisia 
Europeană în cadrul Fondului European de Garantare Agricolă;  

b) atribuțiile delegate de gestionare a asistenței financiare nerambursabile pentru 
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime și Programul Național de 
Dezvoltare Rurală. 

(2) Implementarea proiectelor este responsabilitatea Autorității de Implementare; 
Autoritatea de Implementare este responsabilă în raport cu Guvernul României și Comisia 
Europeană pentru implementarea corespunzătoare, în termenele asumate, a programelor 
prevăzute la alin. (1). 

(3) Cofinanțarea națională, precum și cheltuielile neeligibile realizate în cadrul acestor 
programe sunt suportate din bugetul Autorității.”   

Pentru asigurarea corelării cu prevederile legale mai sus menționate, este necesară și 
modificarea corespunzătoare a 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, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu modificările și completările ulterioare, 
după cum urmează: 
        1. definiția termenului „administrator”, prevăzută la art. 3 lit. d), se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
        “d) administrator - direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
judeţene;” 
        2. art. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
        “Serviciile sanitar-veterinare de control de la punctele de trecere a frontierei se 
organizează şi funcţionează în cadrul PIF, în structura direcţiilor sanitar - veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor judeţene;”.    
        3. Art. 13  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
        „Art. 13. - Imobilele necesare funcţionării PIF sunt în administrarea Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar - 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, cu excepţia celor prevăzute la art. 12 
alin. (2).”              

       În condiţiile mai sus prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de ordonanţă de 
urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
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 
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alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe. 

3. Alte informaţii                      NU ESTE CAZUL 
Secţiunea a 3-a 

 Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
1. Impactul 
macro-economic 

            NU ESTE CAZUL 
 

11. Impactul 
asupra mediului 
concurenţial şi 
domeniului 
ajutoarelor de stat 

            NU ESTE CAZUL 

2. Impactul asupra 
mediului de 
afaceri 

         NU ESTE CAZUL 
 

21  Impactul 
asupra sarcinilor 
administrative 

         NU ESTE CAZUL 

22 Impactul asupra 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii  

         NU ESTE CAZUL 

3. Impactul social           NU ESTE CAZUL 
 

4. Impactul asupra 
mediului  

          NU ESTE CAZUL 
 

5. Alte informaţii              NU ESTE CAZUL 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)  

NU ESTE CAZUL 
- mii lei - 

Indicatori Anul curent 
Următorii  
4 ani 

Media pe 
5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       
(i) impozit pe profit       
(ii) impozit pe venit       
b) bugete locale:       
(i) impozit pe profit       
c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 

      

(i) contribuţii de asigurări       
2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       
(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii       
b) bugete locale:          
(i) cheltuieli de personal          
(ii) bunuri şi servicii          
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c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 

         

(i) cheltuieli de personal          
(ii) bunuri si servicii          
3. Impact financiar, plus/minus, 
din care: 

      

a) buget de stat       
b) bugete locale           
4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

               

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

           

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare 

        

7. Alte informaţii    Modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de 
urgență în structura bugetului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor pe anul 2017 și în anexele la acesta se efectuează cu 
ocazia legilor de rectificare bugetară aprobate în anul 2017, prin preluarea 
creditelor bugetare și de angajament aprobate și neutilizate la data semnării 
protocolului. 

   De la data încheierii protocolului de predare – preluare între Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și direcțiile 
sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene care preiau posturile 
de inspecție la frontieră și activitatea acestora, finanțarea cheltuielilor necesare 
desfășurării activității posturilor de inspecție la frontieră se asigură de direcțiile 
sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene prin bugetul aprobat 
pe anul 2017.   
      Diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetare ale anului curent se va vira 
din contul de venituri al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor – activitate finanțată integral din venituri proprii – 
33.08.00 „Venituri din prestări servicii”  în contul de venituri al Direcțiilor 
sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene  care preiau 
activitatea posturilor de inspecție la  frontieră – 33.08.00 „Venituri din prestări 
servicii”. 
     Excedentul din anii precedenți se va vira la bugetul de stat la capitolul 41.01 
„Alte operațiuni financiare”, subcapitolul 41.01.08 „Disponibil din excedentele 
anilor precedenți ale instituțiilor reorganizate”. 

 Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative 
necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului 
de act normativ: 

a) acte normative în 
vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrãrii în 
vigoare a proiectului de 
act normativ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              

           1. Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare și pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
          2. Ordonanţa 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
524/2003, cu modificările și completările ulterioare. 
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     b) acte normative ce 
urmeazã a fi elaborate în 
vederea implementãrii 
noilor dispoziţii. 

         Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia 

11    Compatibilitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislaţia în 
domeniul achiziţiilor 
publice    

               NU ESTE CAZUL        
 

2. Conformitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislaţia        
comunitarã în cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare        

               NU ESTE CAZUL        

3. Mãsuri normative 
necesare aplicãrii directe 
a actelor  normative 
comunitare 

      
               NU ESTE CAZUL 

4. Hotãrâri ale Curţii de 
Justiţie a Uniunii 
Europene 

               NU ESTE CAZUL 

5. Alte acte normative 
şi/sau documente 
internaţionale din care 
decurg angajamente 

      
               NU ESTE CAZUL 
 

6. Alte informaţii                NU ESTE CAZUL 

                                                                           Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind 
procesul de consultare cu 
organizaţii 
neguvernamentale, 
institute de cercetare şi 
alte organisme implicate  
2. Fundamentarea 
alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc 
consultarea, precum şi a 
modului în care 
activitatea acestor 
organizaţii  
este legată de obiectul 
proiectului de act 
normativ. 

     
              NU ESTE CAZUL 

3. Consultările organizate 
cu autorităţile 
administraţiei publice 
locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ 
are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de 
consultare a structurilor 
asociative ale 
autorităţilor 

NU ESTE CAZUL 
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administraţiei publice 
locale la elaborarea 
proiectelor de acte 
normative 
4. Consultările 
desfăşurate în cadrul 
consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu 
prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea 
consiliilor 
interministeriale 
permanente 
 

           
 
                NU ESTE CAZUL 
 
 
 
 
 

5. Informaţii privind 
avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ  
b) Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi 
Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

   Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ. 
 
 
 

6. Alte informaţii  NU ESTE CAZUL 
 
 

Secţiunea a 7-a   
Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ 

 
1. Informarea societăţii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborării 
proiectului de act 
normativ 

        Au fost respectate condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată. 
 

2. Informarea societăţii 
civile cu privire la 
eventualul impact 
asupra mediului în urma 
implementării 
proiectului de act 
normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăţii 
şi securităţii cetăţenilor 
sau diversităţii biologice 

      NU ESTE CAZUL 

3. Alte informaţii       NU ESTE CAZUL 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în 
aplicare a proiectului de 
act normativ de către 
autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau 
locale - înfiinţarea unor 
noi organisme sau 
extinderea competentelor 
instituţiilor existente 

Inițierea unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea 
acesteia. 
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2. Alte informaţii          NU ESTE CAZUL 
 

 În sensul celor prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului proiect de 
ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind 
organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 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, pe care îl propune spre aprobare. 
 
 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII 

                                                     NAŢIONALE SANITARE VETERINARE 

ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 

  GERONIMO RĂDUCU BRĂNESCU 

              

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

 

             MINISTRUL AGRICULTURII ŞI 

            DEZVOLTĂRII RURALE 

 

                Petre DAEA 

 

 

 

MINISTRUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII 

 

 

Șerban – Constantin VALECA 

 

 

 

             MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

 

   

 

Teodor - Viorel MELEȘCANU 

 

 

      AGENŢIA NAŢIONALĂ A  

        FUNCŢIONARILOR PUBLICI             

VICEPREŞEDINTE - SUBSECRETAR DE STAT 

                        Cristian Vasile BITEA 

 

 

 

         MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 

                         

                  Viorel ȘTEFAN         

MINISTRUL JUSTIŢIEI 
 

            Tudorel TOADER         
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