PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 206/2009 al Comisiei din 5 martie 2009 privind introducerea în
Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine animală şi de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 136/2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – Prezenta lege stabileşte cadrul instituţional, precum şi măsurile necesare pentru
aplicarea directă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 206/2009 al Comisiei din 5 martie 2009
privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine animală şi de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004, denumit în continuare Regulament, potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Produsele de origine animală a căror introducere în Uniunea Europeană, prin
intermediul bagajelor călătorilor şi al coletelor poştale sosite din ţări terţe, este interzisă, sunt prevăzute
în partea 1 a anexei I la Regulament.
Art. 3. - Prevederile prezentei legi sunt duse la îndeplinire de Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, împreună cu Autoritatea Vamală şi celelalte autorităţi care
au competenţe în efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de Ministerul
Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, prin Compania Naţională Poşta Română S.A. şi
operatorii de transporturi internaţionale de pasageri.
Art. 4. – Fondurile necesare realizării acţiunilor prevăzute în prezenta lege se asigură din bugetele
instituţiilor implicate în punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi.
Art. 5. – (1) În conformitate cu prevederile art. 3 din Regulament, administratorii punctelor de
trecere a frontierei de stat a României, oficiile poştale cu asistenţă vamală şi birourile de schimb poştal
internaţional, operatorii de transporturi internaţionale de pasageri, inclusiv operatorii portuari şi
aeroportuari şi agenţiile de turism au obligaţia informării călătorilor asupra condiţiilor veterinare
aplicabile la introducerea în Uniunea Europeană a produselor de origine animală prin intermediul
bagajelor călătorilor şi al coletelor poştale sosite din ţări terţe.
(2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) trebuie să afişeze, în locuri vizibile, materialele
informative puse la dispoziţie de către personalul posturilor de inspecţie la frontieră sau al direcţiilor
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a
căror rază de activitate sunt organizate puncte de trecere a frontierei de stat.
(3) Materialele informative se afişează atât în limba română, cât şi în limba ţării vecine, iar în
aeroporturile internaţionale acestea se afişează în limba română şi într-o limbă de circulaţie
internaţională.
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Art. 6. – (1) Administratorii punctelor de trecere a frontierei de stat pun la dispoziţia Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor spaţiile necesare depozitării lăzilor
frigorifice pentru produsele de origine animală reţinute de către autoritatea vamală din bagajele
călătorilor sosiţi din ţări terţe; spaţiile de depozitare a lăzilor frigorifice trebuie să facă parte din zona
de supraveghere vamală, astfel încât bunurile reţinute, conform prezentei hotărâri, să rămână sub
supraveghere vamală până la predarea acestora în vederea confiscării şi distrugerii.
(2) Preluarea spaţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează în baza unui contract de comodat,
încheiat între Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi instituţiile
publice sau regiile autonome responsabile de administrarea punctelor de trecere a frontierei de stat din
România.
(3) Administratorii punctelor de trecere a frontierei de stat a României au obligaţia să pună la
dispoziţia Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor spaţiile prevăzute
la alin. (1), în condiţiile prevăzute la alin. (2), în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
Art. 7. – (1) În punctele de trecere a frontierei de stat, în oficiile poştale cu asistenţă vamală şi în
birourile de schimb poştal internaţional autoritatea vamală aplică măsuri conform reglementărilor în
vigoare, în vederea identificării în bagajele personale ale călătorilor sosiţi din ţări terţe şi, respectiv, în
coletele poştale expediate din ţări terţe, a prezenţei produselor de origine animală a căror introducere în
Uniunea Europeană este interzisă.
(2) Produsele de origine animală a căror introducere în Uniunea Europeană este interzisă,
depistate în cadrul măsurilor prevăzute la alin (1) sunt reţinute de către autoritatea vamală, în baza
adeverinţei de reţinere a bunurilor şi se depozitează în spaţiile prevăzute la art. 6. alin. (1), în vederea
aplicării măsurilor prevăzute la art. 6 din Regulament de către personalul desemnat din cadrul direcţiei
sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti sau de
personalul din postul de inspecţie la frontieră, după caz.
(3) Autoritatea vamală din punctele de trecere a frontierei de stat a României, completează
Registrul de evidenţă a produselor de origine animală identificate şi reţinute de autoritatea vamală în
punctele de trecere a frontierei de stat a României, în bagajele personale ale călătorilor sosiţi din ţări
terţe, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.
(4) Autoritatea vamală din oficiile poştale şi din birourile de schimb poştal internaţional,
completează Registrul de evidenţă a produselor de origine animală identificate şi reţinute de autoritatea
vamală în oficiile poştale şi în birourile de schimb poştal cu asistenţă vamală, în coletele poştale
expediate din ţări terţe, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.
(5) Autoritatea vamală din punctele de trecere a frontierei de stat şi din oficiile poştale şi
birourile de schimb poştal internaţional înmânează autorităţii competente din direcţiile sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene/posturilor de inspecţie la frontieră, după caz,
adeverinţa/adeverinţele de reţinere ale bunurilor împreună cu produsele de origine animală reţinute, în
vederea confiscării şi distrugerii.
Art. 8. – Oficiile poştale cu asistenţă vamală şi birourile de schimb poştal internaţional au
următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) afişează materialele informative prin care sunt aduse la cunoştinţa publicului informaţiile
referitoare la introducerea produselor de origine animală prin coletele poştale expediate din ţări terţe,
în locuri accesibile publicului, puse la dispoziţie de către personalul desemnat din cadrul direcţiilor
sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
b) anunţă direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti, atunci cînd sunt identificate, în coletele poştale expediate din ţări terţe, produse
de origine animală a căror introducere în Uniunea Europeană este interzisă, în vederea aplicării
măsurilor prevăzute la art. 6 din Regulament; anunţarea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, respectiv a municipului Bucureşti, se realizează în ziua reţinerii produselor de
origine animală de către autoritatea vamală competentă.
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Art. 9. – (1) Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, prin personalul desemnat, au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) pun la dispoziţia administratorilor punctelor de trecere a frontierei de stat şi a oficiilor poştale
cu asistenţă vamală şi birourilor de schimb poştal internaţional materiale informative cu privire la
condiţiile veterinare aplicabile la introducerea în Uniunea Europeană a produselor de origine animală
prin intermediul bagajelor călătorilor şi al coletelor poştale sosite din ţări terţe;
b) achiziţionează, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, lăzile frigorifice necesare
depozitării produselor de origine animală reţinute de către autoritatea vamală din bagajele călătorilor
sosiţi din ţări terţe, în spaţiile puse la dispoziţie de către administratorii punctelor de trecere a frontierei
conform art. 6 alin (2); lăzile frigorifice se identifică conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu
etichete pe care se menţionează sintagma „Materii de categoria a II - a nedestinate consumului uman”;
c) achiziţionează, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, recipientele pentru
transportul produselor de origine animală confiscate din bagajele personale ale călătorilor şi din
coletele poştale provenite din ţări terţe către unităţile de incinerare autorizate care aparţin direcţiilor
sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
d) aplică măsurile prevăzute la art. 6 din Regulament cu privire la produsele de origine animală a
căror introducere în Uniunea Europeană este interzisă, depistate în bagajele personale ale călătorilor
sosiţi din ţări terţe şi în coletele poştale provenite din ţări terţe şi reţinute de autoritatea vamală în
vederea distrugerii, din punctele de trecere a frontierei de stat a României rutiere, feroviare şi portuare,
din oficiile poştale cu asistenţă vamală şi birourile de schimb poştal internaţional situate în reşedinţele
de judeţ şi în municipiul Bucureşti; eliminarea şi distrugerea produselor de origine animală a căror
introducere în Uniunea Europeană este interzisă, depistate în bagajele personale ale călătorilor sosiţi
din ţări terţe, pe aeroporturile care operează curse din ţări terţe, se realizează în conformitate cu
prevederile lit. C pct. 38 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru
certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional;
e) asigură transportul şi predarea, în vederea aplicării măsurilor prevăzute la art. 6 din
Regulament, a produselor de origine animală a căror introducere în Uniunea Europeană este interzisă,
identificate în punctele de trecere a frontierei de stat a României rutiere, feroviare şi portuare, în
oficiile poştale cu asistenţă vamală şi în birourile de schimb poştal internaţional, către unităţile de
incinerare autorizate care aparţin direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti care nu deţin incineratoare autorizate încheie
contracte de servicii, în condiţiile legii, cu unităţi de incinerare autorizate;
f) încheie contracte de servicii, în condiţiile legii, pentru efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei în
spaţiile de depozitare şi a lăzilor frigorifice, după preluarea produselor de origine animală în vederea
distrugerii acestora;
g) completează registrul de evidenţă a acţiunilor de dezinfecţie a spaţiilor, a lăzilor frigorifice
destinate depozitării produselor confiscate, şi a recipientelor pentru transportul produselor de origine
animală confiscate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, ori de câte ori această procedură a fost
efectuată; acest registru se păstrează de către direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 5 ani de la data
completării;
h) emit, reţin şi păstrează, pentru o perioadă de 3 ani de la data completării, actul sanitar veterinar de confiscare a produselor de origine animală a căror introducere în Uniunea Europeană este
interzisă, identificate în bagajele personale ale călătorilor sosiţi din ţări terţe şi în coletele poştale
expediate din ţări terţe, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, precum şi certificatul sanitar veterinar pentru produsele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, al cărui model
este prevăzut în anexa nr. 3, emis pentru produsele de origine animală a căror introducere în Uniunea
Europeană este interzisă, care au fost identificate în punctele de trecere a frontierei de stat a României,
în oficiile poştale cu asistenţă vamală şi în birourile de schimb poştal internaţional;
i) înmânează autorităţii vamale originalul actului sanitar - veterinar de confiscare a produselor de
origine animală a căror introducere în Uniunea Europeană este interzisă, identificate în bagajele
personale ale călătorilor sosiţi din ţări terţe şi în coletele poştale expediate din ţări terţe, al cărui model
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este prevăzut în anexa nr. 2, în vederea preluării bunurilor reţinute de către autoritatea vamală şi
distrugerii acestora;
i) completează şi păstrează registrul de evidenţă a produselor de origine animală a căror
introducere în Uniunea Europeană este interzisă, care au fost identificate la punctele de trecere a
frontierei de stat în bagajele personale ale călătorilor sosiţi din ţări terţe, al cărui model este prevăzut în
anexa nr. 6, şi registrul de evidenţă a produselor de origine animală a căror introducere în Uniunea
Europeană este interzisă, care au fost identificate în coletele poştale expediate din ţări terţe, al cărui
model este prevăzut în anexa nr. 7; aceste registre se păstrează pentru o perioadă de 5 ani de la data
completării.
(2) Produsele de origine animală a căror introducere în Uniunea Europeană este interzisă,
depistate în bagajele personale ale călătorilor sosiţi din ţări terţe, în punctele de trecere a frontierei de
stat a României şi în coletele poştale expediate din ţări terţe, sunt distruse, în conformitate cu
prevederile art. 6 din Regulament, iar costurile aferente activităţii de distrugere sunt suportate din
bugetul direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti.
(3) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti achiziţionează echipamentele necesare depozitării şi transportului produselor de origine
animală confiscate, prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), în termen de 45 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 10. – (1) Medicii veterinari oficiali din cadrul posturilor de inspecţie la frontieră au
următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) pun la dispoziţia administratorilor punctelor de trecere a frontierei de stat materialele
informative cu privire la condiţiile veterinare aplicabile la introducerea în Uniunea Europeană a
produselor de origine animală prin intermediul bagajelor călătorilor sosiţi din ţări terţe;
b) emit, reţin şi păstrează, pentru o perioadă de 3 ani de la data completării, actul sanitar veterinar al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, emis pentru produsele de origine animală a căror
introducere în Uniunea Europeană este interzisă, identificate în punctele de trecere a frontierei de stat;
c) transmit autorităţii vamale originalul actului sanitar - veterinar de confiscare a produselor de
origine animală a căror introducere în Uniunea Europeană este interzisă, identificate în bagajele
personale ale călătorilor sosiţi din ţări terţe, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, în vederea
confiscării bunurilor reţinute de către autoritatea vamală;
d) păstrează evidenţe ale controalelor efectuate şi completează registrul al cărui model este
prevăzut în anexa nr. 6, care trebuie păstrat pentru o perioadă de 5 ani de la data completării;
e) predau personalului desemnat din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene produsele de origine animală confiscate, în vederea distrugerii acestora, în
conformitate cu prevederile art. 6 din Regulament, din punctele de trecere a frontierei de stat rutiere,
feroviare şi portuare, unde sunt organizate posturi de inspecţie la frontieră;
(2) Produsele de origine animală din bagajele personale ale călătorilor sosiţi din ţări terţe în
punctele de trecere a frontierei de stat a României, în care sunt organizate posturi de inspecţie la
frontieră, sunt distruse, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulament, iar costurile aferente
activităţii de distrugere sunt suportate din bugetul direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, în a căror rază teritorială se află posturile de inspecţie la frontieră.
(3) Lăzile frigorifice necesare depozitării produselor de origine animală reţinute de către
autoritatea vamală din bagajele călătorilor sosiţi din ţări terţe, în punctele de trecere a frontierei de stat
a României în care sunt organizate posturi de inspecţie la frontieră şi recipientele pentru transportul
produselor de origine animală către unităţile de incinerare, se achiziţionează din veniturile proprii ale
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor realizate din activitatea de
control sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor la frontieră.
Art. 11. - Distrugerea produselor a căror introducere în Uniunea Europeană este interzisă,
depistate în urma măsurilor prevăzute la art. 5 din Regulament, în punctele de trecere a frontierei de
stat a României, în oficiile poştale cu asistenţă vamală şi în birourile de schimb poştal internaţional, se
realizează, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulament, după caz, fie în unităţi de incinerare
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autorizate sanitar-veterinar conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind
subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, care aparţin direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, fie în unităţi de procesare categoria
1 sau 2 sau în unităţi de incinerare a subproduselor de origine animală, autorizate sanitar-veterinar,
conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, cu care direcţiile sanitar - veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au încheiat un contract de
servicii în condiţiile legii.
Art. 12. - (1) Preluarea bunurilor reţinute de către autoritatea vamală în vederea confiscării de
către personalul direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti şi cel al posturilor de inspecţie la frontieră se efectuează în baza actului sanitarveterinar de confiscare, prevăzut în anexa nr. 2; actul sanitar-veterinar de confiscare se completează în
două exemplare, din care un exemplar se înmânează autorităţii vamale de la care se preiau bunurile.
(2) Termenul maxim de predare a bunurilor reţinute de către autoritatea vamală este de maxim
120 de zile de la data reţinerii.
Art. 13. - (1) Produsele confiscate din bagajele personale ale călătorilor sosiţi din ţări terţe şi din
coletele poştale expediate din ţări terţe care sunt dirijate către unităţi de incinerare autorizate sanitarveterinar conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, care aparţin direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt însoţite,
până la unităţile respective, de certificatul sanitar – veterinar prevăzut în anexa nr. 3, în original.
(2) Exemplarul original al certificatului sanitar – veterinar al cărui model este prevăzut în anexa
nr. 3, care însoţeşte produsele prevăzute la alin. (1) până la unitatea de destinaţie, trebuie îndosariat şi
păstrat în mod corespunzător de către aceasta, pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la completare.
(3) Copia certificatului sanitar-veterinar al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, care însoţeşte
produsele prevăzute la alin. (1) până la unitatea de destinaţie, trebuie păstrată de către medicul
veterinar oficial emitent, pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la completare.
(4) Produsele confiscate din bagajele personale ale călătorilor sosiţi din ţări terţe şi din coletele
poştale expediate din ţări terţe care sunt dirijate către unităţi de procesare categoria 1 sau 2, autorizate
sanitar-veterinar conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, cu care direcţiile sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene au încheiate contracte în condiţiile legii, sunt
însoţite, până la unităţile respective, de documentul de mişcare, conform prevederilor ordinului
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 14. – (1) Produsele de origine animală confiscate din bagajele personale ale călătorilor şi din
coletele poştale expediate din ţări terţe se transportă în ambalaje/recipiente închise, care nu permit
scurgeri de lichide şi contactul cu mediul exterior, identificate conform prevederilor legislaţiei în
vigoare.
(2) Ambalajele/recipientele reutilizabile, utilizate pentru transportul produselor confiscate din
bagajele personale ale călătorilor sosiţi din ţări terţe şi din coletele poştale expediate din ţări terţe,
trebuie spălate, curăţate şi dezinfectate în totalitate după fiecare utilizare, de către personalul desemnat
al direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti.
(3) Ambalajele/recipientele de unică folosinţă utilizate pentru transportul produselor confiscate
din bagajele personale ale călătorilor şi din coletele poştale se distrug prin incinerare.
Art. 15. – (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin
direcţia responsabilă pentru coordonarea posturilor de inspecţie la frontieră, asigură tipărirea
registrului de evidenţă al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, precum şi tipărirea, înserierea în
5

regim unic şi distribuirea către medicii veterinari oficiali ai posturilor de inspecţie la frontieră a actelor
sanitar – veterinare al căror model este prevăzut în anexa nr. 2.
(2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, asigură tipărirea registrelor al căror model sunt prevăzute în anexele nr. 1, 4 şi 5, precum şi
tipărirea, înserierea în regim unic şi distribuirea către medicii veterinari oficiali a certificatelor sanitarveterinare şi a actelor sanitar – veterinare al căror model este prevăzut în anexa nr. 2, respectiv în
anexa nr. 3.
(3) Numerele necesare pentru înserierea în regim unic a certificatelor sanitar-veterinare şi a actelor
sanitar – veterinare al căror model este prevăzut în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3 sunt alocate de
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţia responsabilă
pentru coordonarea posturilor de inspecţie la frontieră, respectiv, prin direcţia sanitar - veterinară şi
pentru siguranţa alimentelor emitentă, astfel: codul postului de inspecţie la frontieră/judeţului, urmat de
o serie de 6 cifre.
Art. 16. – Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta lege.
Art. 17. – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art.
76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI
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Anexa nr. 1

Registrul de evidenţă a acţiunilor de dezinfecţie a spaţiilor
şi a lăzilor frigorifice destinate depozitării produselor confiscate

Nr.
crt.

Data
efectuării
acţiunii

Dezinfectantul utilizat

Concentratia
soluţiei
utilizate

Suprafaţa supusă
acţiunii de dezinfecţie
(m2)

1.

7

Cantitatea
totală de
soluţie
utilizată

Numele şi
prenumele
persoanei care a
executat
operaţiunea de
dezinfecţie

Anexa nr. 2

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Nr. ...............
Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .................... Data: ............
Postul de Inspecţie la Frontieră .........................................
Ora: .............

Act sanitar - veterinar
de confiscare a produselor de origine animală a căror introducere în Uniunea Europeană este
interzisă, identificate în bagajele personale ale călătorilor sosiţi din ţări terţe şi în coletele poştale
expediate din ţări terţe

Subsemnatul......................................................................................(nume
medic
veterinar
oficial), certific că următoarele produse de origine animală (se vor specifica
produsele)...................................................................................................................................................,
în cantitate de .......................... kg, încadrate în categoria a II a de subproduse de origine animală care
nu sunt destinate consumului uman, au fost depistate în bagajele personale/coletele postale şi reţinute
de autoritatea vamală, cu adeverinţa/adeverinţele de reţinere a bunurilor nr. .......................................,
bunurile fiind declarate ca fiind achiziţionate/expediate din/în ..................................(ţări de
provenienţă/expediţie).
Produsele de origine animală nedestinate consumului uman, sus menţionate trebuie transportate
şi distruse într-o unitate de procesare categoria I sau a II - a /unitate de incinerare a subproduselor de
origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizate sanitar veterinar conform
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din
21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi
produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1774/2002.

Numele şi prenumele
medicului veterinar oficial
....................................................
Semnatura şi ştampila medicului veterinar oficial
........................................................
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Anexa nr. 3

Certificat sanitar - veterinar pentru produsele de origine animală
care nu sunt destinate consumului uman
Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
________________________

Nr. ________________
Data:
_______________
Certificat sanitar-veterinar pentru produsele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman
1. Numele expeditorului

__________________________________

Adresa si profilul de activitate
__________________________________
2. a) Următoarele produse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman (SNCU) (se va
specifica tipul produselor):
SNCU sunt înregistrate în urmatoarele acte de confiscare sanitar - veterinare*):

b) stocate/depozitate (se precizează locaţia/adresa punctului de lucru a expeditorului):
c) Încadrate în categoria de subproduse origine animală ce nu sunt destinate consumului uman ........
(se va preciza categoria I sau II)
Cantitatea :
kg
3. a) Numele transportatorului:_____________________
b) Nr de inmatriculare al mijlocului de transport:____________________
c) Nr de autorizare sanitara-veterinara a mijlocului de transport:___________________
d) Numele persoanei care efectueaza transportul:_____________________________
4. Numele destinatarului, adresa punctului de lucru si profilul de activitate al acestuia:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Nr. autorizaţie sanitar- veterinară a destinatarului:__________________________________
Numele persoanei care semnează pentru destinatar (confirmare de recepţie şi distrugere a
subproduselor menţionate la pct. 2 din prezentul certificat sanitar -veterinar):
___________________________________________
Semnătura destinatarului:___________________________
5. Numele şi prenumele medicului veterinar oficial emitent:
Semnătura medicului veterinar emitent
_____________________________

Ştampila

* se vor menţiona numarul şi data emiterii fiecarui act de confiscare în parte.
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Anexa nr. 4

Registru de evidenţă a produselor de origine animală identificate şi reţinute de autoritatea vamală în punctele de trecere a frontierei de
stat, în bagajele personale ale călătorilor sosiţi din ţări terţe

Nr.
crt.

Numele persoanei
asupra căreia au fost
depistate produse de
origine animală
interzise a fi
introduse în
Uniunea Europeană

Ţara de origine

Tipul de produs
depistat, interzis a fi
introdus în Uniunea
Europeană
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Cantitatea de
produse de origine
animală confiscată*
-kg-

Nr. şi data
adeverinţei
de reţinere a
bunurilor

Anexa nr. 5

Registrul de evidenţă a produselor de origine animală identificate şi reţinute de autoritatea vamală în oficiile poştale şi în birourile de
schimb poştal cu asistenţă vamală, în coletele poştale expediate din ţări terţe
Nr. crt.

Ţara de
origine

Numele persoanei
căreia îi este destinat
coletul poştal

Tipul de produs
depistat, interzis a fi
introdus în Uniunea
Europeană
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Cantitatea de
produse de origine
animală reţinută
-kg-

Nr. şi data
adeverintei
de retinere a
bunurilor

Anexa nr. 6

Registrul de evidenţă a produselor de origine animală a căror introducere în Uniunea Europeană este interzisă,
preluate de la autoritatea vamală din punctele de trecere a frontirei de stat, de către autoritatea competentă din direcţia sanitară
veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea confiscării şi distrugerii

Nr. şi data
adeverinţei
de reţinere a
bunurilor

Nr. şi data actului
sanitarveterinar
de
confiscare

Nr. şi data
certificatului
sanitar- veterinar
pentru SNCU/
Nr. şi data
documentului
de
mişcare

Cantitatea de SNCU
dirijată la unitatea
de distrugere
-kg-
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Numele, profilul de
activitate si numărul
autorizaţiei unităţii
destinatare

Numele
transportatorului de
SNCU, numărul de
înmatriculare şi de
autorizare sanitarveterinară al
vehiculului

Anexa nr. 7

Registrul de evidenţă a produselor de origine animală a căror introducere în Uniunea Europeană este interzisă,
preluate de la autoritatea vamală din oficiile poştale şi din birourile de schimb poştal cu asistenţă vamală de către autoritatea
competentă din direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea confiscării şi distrugerii

Nr. şi data
adeverinţei
de reţinere a
bunurilor

Nr. şi data actului
sanitarveterinar
de
confiscare

Nr. şi data
certificatului
sanitar-veterinar
pentru
SNCU/
Nr. şi data
documentului de
mişcare

Cantitatea de SNCU
dirijată la unitatea
de distrugere
-kg-
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Numele, profilul de
activitate si numărul
autorizaţiei unităţii
destinatare

Numele
transportatorului de
SNCU, numărul de
înmatriculare şi de
autorizare sanitarveterinară al
vehiculului

EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1
Titlul proiectului
de act normativ

Lege privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru
punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 206/2009 al Comisiei din 5
martie 2009 privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale
cu produse de origine animală şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.
136/2004

Apărarea sănătăţii animalelor şi realizarea siguranţei alimentelor la parametrii
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii prevăzuţi de legislaţia comunitară transpusă constituie obiective majore ale
actului normativ competenţelor serviciilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din
România şi din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
1. Descrierea
Supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile ale animalelor
situaţiei actuale
constituie elementul central al apărării sănătăţii animalelor şi a prevenirii transmiterii
acestora de la animale la om.
În conformitate cu concluziile rezoluţiei Parlamentului European din 17
decembrie 2002, cea mai serioasă sursă de risc privind apariţia în Uniunea
Europeană a febrei aftoase este reprezentată de introducerile ilegale de produse de
origine animală din ţările în care această boală evoluează endemic, fiind necesară
luarea, în aceste condiţii, a măsurilor pentru controlul, identificarea şi distrugerea
acestor produse introduse ilegal, inclusiv a celor din bagajele personale ale
călătorilor proveniţi din ţări terţe.
Febra aftoasă constituie cea mai contagiasă boală dintre cele care afectează
toate speciile de animale biongulate domestice şi sălbatice (bovine, ovine, caprine,
porcine şi peste 70 de specii sălbatice), cu o putere de difuzare rapidă de la o ţară la
alta şi chiar de pe un continent pe altul.
De asemenea, se impune a fi menţionat faptul că febra aftoasă produce pierderi
economice enorme, prin cheltuielile efectuate pentru:
uciderea tuturor animalelor din focar;
ecarisarea/neutralizarea teritoriului;
dezinfecţiile repetate;
despăgubirile acordate proprietarilor de animale ucise datorită febrei
aftoase;
restricţiile severe în activitatea de comercializare pe piaţa europeană a
animalelor vii şi a produselor acestora;
restricţiile în activitatea de export;
examinările zilnice şi testările repetate ale animalelor din speciile
susceptibile;
măsurile dificile impuse pentru delimitarea focarelor şi stoparea
difuzării bolii;
recâştigarea statutului de ţară indemnă de febră aftoasă.
Febra aftoasă generează epidemii şi pandemii, iar în gestionarea acestei boli
există un risc necontrolabil, atunci când virusul aftos este împrăştiat prin vânt,
animale sălbatice, păsări, insecte, precum şi un risc controlabil, reprezentat cel mai
adesea de introducerea, prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, de
produse de origine animală pentru uz personal de către călători/turişti şi de către
transportatorii de mărfuri care vin din zone infectate.
În contextul epidemiologic actual al evoluţiei pestei porcine africane în Rusia,
Belarus, Ucraina, Republica Moldova şi, deja extinsă pe teritoriul Uniunii Europene
în Lituania, Estonia, Letonia şi Polonia, se impune, de urgenţă, luarea de măsuri
pentru prevenirea introducerii acestei boli pe teritoriul României.
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În vederea asigurării indemnităţii teritoriului naţional, este necesară asigurarea
supravegherii punctelor de trecere a frontierei de stat ale României şi a punctelor de
mic trafic de frontieră, prin luarea de măsuri în ceea ce priveşte interzicerea
produselor de origine animală destinate consumului personal, introduse prin bagajele
călătorilor proveniţi din ţări terţe, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
206/2009 al Comisiei din 5 martie 2009 privind introducerea în Comunitate a
transporturilor personale cu produse de origine animală şi de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 136/2004.
Pilonul 3 al Noii Strategii în materie de sănătate animală pentru Uniunea
Europeană (2007-2013) menţionează necesitatea optimizării coordonării instituţiilor
care reglementează importurile, reprezentate de vămi şi servicii veterinare,
sensibilizarea călătorilor cu privire la restricţiile şi responsabilităţile care le revin şi
adoptarea de măsuri, în vederea aplicării acestora.
În vederea implementării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 206/2009, este
necesară stabilirea instituţiilor cu atribuţii în ceea ce priveşte controlul bagajelor
călătorilor, identificarea produselor de origine animală a căror introducere pe
teritoriul Uniunii Europene este interzisă, distrugerea produselor de origine animală
confiscate din bagajele călătorilor şi din coletele poştale expediate din ţări terţe,
Comisia Europeană lasând la latitudinea fiecărui stat membru să stabilească aceste
aspecte.
Necesitatea stabilirii instituţiilor mai sus menţionate a fost discutată şi în
cadrul Reuniunii comune a serviciilor veterinare şi vamale cu privire la controlul
transporturilor personale de produse de origine animală din data de 23.01.2009, unde
s-a menţionat faptul că trebuie implementate prevedrile art. 5 şi art. 6 din
Regulamentul (CE) nr. 206/2009.
În conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 206/2009, “(1)
Statele membre se asigură că, la toate punctele de intrare în Comunitate, se atrage
atenţia călătorilor sosiţi din ţări terţe asupra condiţiilor veterinare aplicabile
transporturilor personale introduse în Comunitate.
(2) Informaţiile transmise călătorilor în conformitate cu alineatul (1) includ cel
puțin informaţiile conţinute în unul dintre afişele prezentate în anexa III, care trebuie
expus pe panouri plasate în locuri cu vizibilitate bună.
(3) Statele membre pot completa informaţiile respective cu informațiile
suplimentare, inclusiv:
(a) informaţiile prezentate în anexa IV;
(b) informaţii corespunzătoare condiţiilor locale şi dispoziţiilor naţionale
adoptate în temeiul Directivei 97/78/CE.
(4) Informaţiile prevăzute la alineatele (2) și (3) sunt întocmite:
(a) în cel puţin una dintre limbile oficiale ale statului membru prin care
produsele sunt introduse în Comunitate;
(b) într-o a doua limbă pe care autoritatea competentă o consideră adecvată;
această a doua limbă poate fi limba utilizată în ţara vecină sau, în cazul porturilor şi
aeroporturilor, limba cea mai susceptibilă de a fi utilizată de călătorii care sosesc în
locurile respective.
Statele membre garantează faptul că cerințele privind introducerea în
Comunitate a produselor de origine animală care fac obiectul unor transporturi mici
către persoane private sau comandate la distanță de către consumatorii finali sunt
aduse la cunoştința publicului larg.”
De asemenea, prevederile art. 5 şi 6 din Regulamentul (CE) nr. 206/2009 se
referă la:
controalele oficiale efectuate de autorităţile competente în vederea
detectării prezenţei transporturilor personale cu produse de origine animală;
- identificarea transporturilor personale care nu respectă normele prevăzute în
regulament;
- confiscarea şi distrugerea transporturilor respective în conformitate cu
2

legislaţia naţională;
- aplicarea sancţiunilor sau costurilor persoanelor responsabile pentru orice
transport personal care se dovedeşte a fi contrar dispoziţiilor prezentului regulament
mai sus menţionat;
imputarea cheltuielilor aferente distrugerii transporturilor personale
confiscate.
Necesitatea emiterii unui act normativ care să implementeze prevederile
Regulamentului (CE) nr. 206/2009 a fost menţionată şi de misiunile de audit ale
Oficiului Alimentar şi Veterinar (Food Veterinary Office) din cadrul Comisiei
Europene, ce s-au desfăşurat în România, în perioada 2010-2014.
De asemenea, recomandările experţilor Direcţiei Generale pentru Sănătate şi
Consumatori (DG SANTE) a Comisiei Europene, formulate în cadrul misiunilor
de evaluare a sistemului de control al importurilor din ţări terţe, au subliniat
necesitatea întăririi controlului la frontieră privind controlul bagajelor personale ale
călătorilor din ţări terţe.

2. Schimbări
preconizate

La punctele de trecere a frontierei de stat din România în care sosesc călători
din ţări terţe, precum şi în oficiile poştale cu asistenţă vamală şi birouri de schimb
poştal internaţional în care sosesc colete poştale din ţări terţe trebuie efectuate
controale oficiale în vederea asigurării respectării prevederilor Regulamentului (CE)
nr. 206/2009.
Punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 206/2009 trebuie
să fie realizată de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor, împreună cu autoritatea vamală şi celelalte autorităţi care au
competenţe în efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de
stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, de Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea
Informaţională, prin Compania Naţională Poşta Română S.A., de administratorii
punctelor de trecere a frontierei de stat a României şi de operatorii de transporturi
internaţionale de pasageri.
În România există 44 de puncte de trecere a frontierei din cele 59 existente,
prin care pot intra călători din ţări terţe şi 51 de oficii poştale cu asistenţă vamală şi
birouri de schimb poştal internaţional, în care pot sosi colete poştale din ţări terţe.
Administratorii punctelor de trecere a frontierei de stat vor pune la dispoziţia
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor spaţiile
necesare depozitării lăzilor frigorifice cu produsele de origine animală reţinute de
către autoritatea vamală din bagajele călătorilor sosiţi din ţări terţe.
Preluarea spaţiilor mai sus menţionate se va realiza în baza unui contract de
comodat, încheiat între Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor şi instituţiile publice sau regiile autonome responsabile pentru
administrarea punctelor de trecere a frontierei de stat din România.
Fiecare spaţiu va fi dotat cu o ladă frigorifică în care vor fi depozitate,
temporar, produsele de origine animală reţinute de către autoritatea vamală din
bagajele călătorilor sosiţi din ţări terţe, până la transportarea acestora la unitatea
autorizată de incinerare.
În vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 206/2009,
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin
direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, va asigura:
- achiziţionarea lăzilor frigorifice din spaţiile de depozitare a produselor de
origine animală reţinute de către autoritatea vamală din bagajele călătorilor sosiţi din
ţări terţe; achiziţionarea lăzilor frigorifice necesare se realizează pentru spaţiile din
punctele de trecere a frontierei de stat rutiere, feroviare şi navale;
- achiziţionarea recipientelor pentru transportul produselor de origine animală
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confiscate din bagajele personale ale călătorilor şi din coletele poştale provenite din
ţări terţe, către unităţile de incinerare autorizate care aparţin direcţiilor sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti;
- plata utilităţilor în spaţiile de depozitare a produsele de origine animală
reţinute de către autoritatea vamală din bagajele călătorilor sosiţi din ţări terţe;
- colectarea, transportul şi distrugerea produselor de origine animală depistate
în bagajele călătorilor din ţări terţe care pot intra pe teritoriul României prin cele 44
de puncte de trecere a frontierei, şi în coletele poştale expediate din ţări terţe care pot
intra în România prin cele 51 de birouri de schimb poştal internaţional şi subunităţi
poştale care îşi desfăşoară activitatea sub asistenţă vamală;
- curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a lăzilor frigorifice după preluarea
produselor de origine animală în vederea distrugerii acestora, în urma încheierii unui
contract de servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- cheltuielile de combustibil necesare deplasării personalului din cadrul
direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti la cele 44 de puncte de trecere a frontierei şi la cele 51 de
birouri de schimb poştal internaţional şi subunităţi poştale care îşi desfăşoară
activitatea sub asistenţă vamală;
- tipărirea registrelor tipizate pentru evidenţa controalelor oficiale, a
înregistrării produselor confiscate, a carnetelor cu certificatele sanitar-veterinare
pentru produsele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, precum
şi a actelor sanitar-veterinare de confiscare a produselor de origine animală.
Urmare celor prezentate, având în vedere necesitatea implementării
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 206/2009, prin aplicarea în mod unitar a
procedurilor de reţinere, confiscare, transport şi distrugere a produselor de origine
animală din bagajele călătorilor şi coletele poştale din ţări terţe la nivelul tuturor
punctelor de trecere a frontierei de stat a României şi al oficiilor poştale, a fost
elaborat prezentul proiect de lege privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor
măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 206/2009 al Comisiei
din 5 martie 2009 privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu
produse de origine animală şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004.
3. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul
Întărirea controlului la frontieră asupra bagajelor personale ale călătorilor şi
macro-economic coletelor poştale şi distrugerea produselor de origine animală vor conduce la
reducerea riscului răspândirii unor boli cu impact major asupra sănătăţii animalelor şi
a economiei naţionale, precum febra aftoasă sau pesta porcină africană.
1
1 . Impactul
NU ESTE CAZUL
asupra mediului
concurenţial şi
domeniului
ajutoarelor de
stat
2. Impactul
NU ESTE CAZUL
asupra mediului
de afaceri
21 Impactul
NU ESTE CAZUL
asupra sarcinilor
administrative
22 Impactul
NU ESTE CAZUL
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asupra
întreprinderilor
mici şi mijlocii
3. Impactul
social
4. Impactul
asupra mediului
5. Alte
informaţii

NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
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)
Fondurile necesare realizării acţiunilor prevăzute în prezenta lege se asigură din bugetele
instituţiilor implicate în punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi.
- mii lei Indicatori

Anul curent

1
2
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
d) bugetul asigurărilor pentru
şomaj
(i) contribuţii de asigurări
e) bugetul Fondului naţional
unic al asigurărilor sociale de
sănătate
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din
care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) transferuri între unităţi ale
administraţiei publice
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c)
bugetul
asigurărilor
sociale de stat:

Următorii
4 ani
3

5

4

5

6

Media pe
5 ani
7

(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

Cheltuielile privind dotarea spaţiilor, plata utilităţilor, plata curăţeniei şi
dezinfecţiei spaţiilor, tipărirea registrelor, confiscarea, transportul şi
distrugerea produselor de origine animală identificate în bagajele călătorilor
se încadrează în bugetul pe anul 2016.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative
necesare pentru
aplicarea prevederilor
proiectului de act
normativ:
NU ESTE CAZUL
a) acte normative
în vigoare ce vor fi
modificate sau
abrogate, ca urmare a
intrãrii în vigoare a
NU ESTE CAZUL
proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce
urmeazã a fi elaborate
în vederea
implementãrii noilor
dispoziţii.
11 Compatibilitatea
NU ESTE CAZUL
proiectului de act
normativ cu legislaţia
în domeniul achiziţiilor
publice
2. Conformitatea
Proiectul de act normativ este elaborat în vederea implementării
proiectului de act
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 206/2009.
normativ cu legislaţia
comunitarã în cazul
proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3. Mãsuri normative
necesare aplicãrii
NU ESTE CAZUL
directe a actelor
normative comunitare
4. Hotãrâri ale Curţii
de Justiţie a Uniunii
Europene
6

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

NU ESTE CAZUL

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.
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
administraţiei publice
locale la elaborarea
proiectelor de acte
normative
4. Consultările
desfăşurate în cadrul
consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu
prevederile Hotărârii
Guvernului nr.

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

7

750/2005 privind
constituirea consiliilor
interministeriale
permanente
5. Informaţii privind
Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ.
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
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
Au fost respectate condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
civile cu privire la
decizională în administraţia publică, republicată.
necesitatea elaborării
proiectului de act
normativ
2. Informarea societăţii
NU ESTE CAZUL
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
3. Alte informaţii
NU ESTE CAZUL

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
2. Alte informaţii

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
Implementarea prevederilor prezentei legi se realizează de Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, împreună cu
autoritatea vamală şi celelalte autorităţi care au competenţe în efectuarea
controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, de Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea
Informaţională, prin Compania Naţională Poşta Română S.A., de
administratorii punctelor de trecere a frontierei de stat a României şi de
operatorii de transporturi internaţionale de pasageri.

NU ESTE CAZUL
8

În sensul celor prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de lege privind stabilirea cadrului
instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 206/2009 al
Comisiei din 5 martie 2009 privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu
produse de origine animală şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004, pe care îl propunem
spre aprobare.

PREŞEDINTELE
AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Geronimo Răducu BRĂNESCU

AVIZĂM FAVORABIL

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

Petre DAEA

Carmen Daniela DAN

MINISTRUL AFACERILOR
EXTERNE

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

Teodor MELEŞCANU

Alexandru – Răzvan CUC

MINISTRUL COMUNICAŢIILOR
ŞI PENTRU SOCIETATEA
INFORMAŢIONALĂ

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE
ADMINISTRARE FISCALĂ
PREŞEDINTE

Augustin JIANU

Bogdan Nicolae STAN

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL JUSTIŢIEI
Tudorel TOADER

Viorel ŞTEFAN
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