ROMÂNIA

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea
Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane,
precum și pentru completarea unor acte normative şi pentru modificarea anexei nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare
cuprinse în Programul 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, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul
siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României
adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. – În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului
naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru
completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920
din 16 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, după articolul 28 se introduce
un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:
„Art. 281. - (1) Pentru porcii mistreţi găsiţi morţi, bolnavi și împușcați în vederea stabilirii
diagnosticului sau morţi în accidente, proveniţi din fondurile cinegetice, gestionarii
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acestor fonduri, alte persoane implicate în managementul silvic sau al faunei, precum și vânătorii
primesc un stimulent în valoare de 225 lei/animal, conform deciziilor Grant anuale ale Comisiei
Europene; sumele sunt acordate pentru fiecare cadavru adus la laboratoarele sanitar – veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, respectând condiţiile de biosecuritate în timpul transportului.
(2) Pentru fiecare porc mistreţ mascul vânat în zona definită ca zonă de mare risc, de la
care se prezintă probe la laboratoarele sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din
cadrul direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, vânătorii primesc
un stimulent în valoare de 65 lei, conform deciziilor Grant anuale ale Comisiei Europene; sumele
sunt acordate pentru fiecare set de organe aduse la laborator; carcasa trebuie păstrată până la
obţinerea rezultatelor de laborator privind pesta porcină africană, în condiţii optime din punct de
vedere sanitar - veterinar.
(3) Pentru fiecare femelă vânată din zona definită ca zonă de mare risc, vânătorii primesc
un stimulent în valoare de 400 lei, conform deciziilor Grant anuale ale Comisiei Europene;
sumele sunt acordate pentru fiecare set de organe adus la laborator, cu condiţia prezentării la
laboratoarele sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene a aparatului reproducător recoltat de la scroafa
vânată, astfel încât să fie evidentă provenienţa sălbatică.
(4) Persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care notifică direcțiilor
sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor județene existența unor cadavre de porci
domestici, respectiv existența unor porci care prezintă semne clinice de pestă porcină africană, în
zonele adiacente drumurilor publice, pe raza teritorială a localităților, în cadrul sau în vecinătatea
exploatațiilor, și asigură prezența animalului/animalelor până la ajungerea unui medic veterinar
oficial în locul respectiv, primesc un stimulent în valoare de 65 lei/fiecare notificare, în urma
confirmării diagnosticului de pestă porcină africană în baza buletinului eliberat de Institutul de
Diagnostic și Sănătate Animală, laborator național de referință pentru pesta porcină africană.
(5) Persoanele care beneficiază de despăgubiri conform prevederilor Hotărârii Guvernului
1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor
de animale taiate, ucise sau altfel afectate in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli
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transmisibile ale animalelor, cu modificările ulterioare, nu pot beneficia de stimulentul prevăzut
la alin. (4).
(6) Fondurile necesare pentru plata sumelor prevăzute la alin. (1) – (3) sunt asigurate de
către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu încadrarea în
bugetul aprobat cu această destinaţie şi rambursate, în proporție de 75%, de Comisia Europeană,
în conformitate cu prevederile deciziilor Grant anuale.
(7) Fondurile necesare pentru plata sumelor prevăzute la alin. (4) sunt asigurate de către
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu încadrarea în
bugetul aprobat cu această destinaţie.”

Art. II. – În anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea
acţiunilor sanitar - veterinare cuprinse în Programul 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, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în
domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2014, cu completările ulterioare, la punctul 5,
litera d) se abrogă.

PRIM – MINISTRU
VASILICA - VIORICA DĂNCILĂ
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului
de act normativ

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii
actului normativ
1. Descrierea
situaţiei actuale

Hotărâre a Guvernului pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului
nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului național de supraveghere,
prevenire și control al pestei porcine africane, precum și pentru completarea
unor acte normative şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului
nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în
Programul 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, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi
control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente
acestora
Apărarea sănătăţii animalelor şi realizarea siguranţei alimentelor la parametrii
prevăzuţi de legislaţia comunitară transpusă constituie obiective majore ale
competenţelor serviciilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din
România şi din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile ale animalelor
constituie elementul central al apărării sănătăţii animalelor şi al prevenirii transmiterii
de la animale la om. În acest context, pe lângă programele aprobate şi cofinanţate de
Comisia Europeană, România trebuie să elaboreze şi alte programe ce contribuie la
realizarea siguranţei alimentelor.
Recunoaşterea indemnităţii teritoriului României faţă de unele boli transmisibile
ale animalelor care pot influenţa direct sau indirect schimburile comerciale cu
animale vii, produse şi subproduse de origine animală este obiectivul fundamental al
activităţilor de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor transmisibile ale
animalelor.
În contextul epidemiologic actual al evoluţiei pestei porcine africane în state terţe
vecine şi pe teritoriul Uniunii Europene în Lituania, Letonia, Estonia, Polonia,
Republica Cehă şi România, se impune luarea de măsuri urgente pentru combaterea
acestei boli pe teritoriul României.
În prezent, pe teritoriul ţării noastre, au fost identificate cazuri de pestă porcină
africană la animale domestice din judeţul Satu Mare, situaţie în care măsurile de
supraveghere, prevenire și control trebuie aplicate imediat, mai ales în mediul
silvatic.
În aceste condiţii, managementul populaţiei de porci mistreţi trebuie să fie orientat
în sensul reducerii densităţii până la un nivel de cel mult 0,5% mistreţi pe km².
În acest scop, este necesar ca acţiunile de vânătoare să vizeze atât împuşcarea de
masculi, cât şi împuşcarea de femele; totodată, furajarea mistreţilor pentru
supravieţuire trebuie sistată.
De asemenea, în scopul creşterii gradului de cooperare la notificarea cazurilor de
porci mistreţi morţi şi a participării vânătorilor la vânătoarea selectivă, trebuie stabilit
cadrul legal pentru susţinerea financiară a realizării acestor activităţi prevăzute în
programul cofinanţat pentru pesta porcină africană.
Apariţia cazurilor de pestă porcină africană trebuie să alerteze instituţiile publice
la cel mai înalt nivel, având în vedere că, pentru această boală, nu există prevenţie
specifică sub formă de vaccin. Virusul este deosebit de rezistent, cu o virulenţă
particulară, iar unele state infectate - Italia, spre exemplu - nu au eradicat virusul nici
după perioade îndelungate de timp.
Succesul înregistrat de România în procesul de eradicare al pestei porcine clasice
şi dezvoltarea comerţului intracomunitar cu porci vii şi carne de porc se pot dovedi
fără perspectivă, în condiţiile în care infectarea cu virusul pestei porcine africane este
de natură a atrage aplicarea de restricţii comunitare cu privire la specia suine şi
reducerea posibilităţii de a stabili raporturi comerciale cu potenţiali parteneri din alte
state.
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La prevenirea şi controlul bolii trebuie să colaboreze toate instituţiile statului cu
atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Pesta porcină africană poate deveni endemică în scurt timp, blocând întregul
sector de creştere a suinelor, producând pagube economice însemnate, prin
cheltuielile impuse de combaterea bolii şi prin pierderile înregistrare de producătorii
de carne de porc cărora li se aplică restricţii cu privire la comerţul intracomunitar şi la
export.
În condițiile mai sus prezentate, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.
830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi
control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte
normative, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, în acest context se impune a fi precizat faptul că, în conformitate cu
prevederile art. 119 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea
activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
„Prin hotărâre a Guvernului se aprobă cuantumul sumelor acordate pentru susținerea
realizării acțiunilor prevăzute în programele cofinanțate și aprobate de către Uniunea
Europeană.”
Alături de cele prezentate, precizăm faptul că, în prezent, Decizia Grant
SANTE/VP/2018/RO/SI2.774145, care aprobă programele naționale și finanțarea lor
aferentă, stabilește măsurile prevăzute de programe și costurile acestora acceptate
pentru cofinanțare din partea uniunii Europene.

2. Schimbări
preconizate

Ţinând cont de nivelul de risc ridicat la care se află ţara noastră, în contextul
evoluţiei pestei porcine africane la porcii mistreţi şi la cei domestici pe teritoriul
Ucrainei şi al Republicii Moldova, de faptul că şi în România au fost identificate,
până la această dată, cinci focare ale bolii, precum şi de impactul economic
negativ care există, în prezent, asupra comerţului cu suine domestice, este
necesară completarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea Guvernului nr.
830/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Această completare vizează instituirea măsurilor care trebuie luate pe durata
aplicării Programului, mai ales în mediul silvatic.
Managementul populaţiei de porci mistreţi trebuie să fie orientat în sensul
reducerii densităţii până la un nivel acceptabil, sub 0,5 mistreţi pe km2, prin aplicarea
fără întârziere a măsurilor prevăzute în strategia europenă pentru pesta porcină
africană în partea estică a Uniunii Europene (Working Document SANTE/7113/2015
- Rev 4), referitoare la vînătoarea selectivă, precum şi a măsurilor prevăzute în
Programul de supraveghere, control şi eradicare a pestei porcine africane în România,
aprobat și cofinanțat prin deciziile Grant anuale ale Comisiei Europene.
În scopul reducerii densităţii porcilor mistreţi, este necesară implementarea de
măsuri privind sistarea hrănirii acestora în anotimpul rece, precum şi vânarea
femelelor adulte şi subadulte din zonele expuse la risc pentru această boală.
În acest sens, cu privire la realizarea activităţilor de vânătoare selectivă a
femelelor de mistreţ și a porcilor mistreţi masculi, respectiv a activităților de
colectare şi predare a porcilor mistreţi morţi, este necesară completarea
prevederilor anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016, cu modificările și
completările ulterioare, după cum urmează:
1. pentru porcii mistreţi găsiţi morţi, bolnavi și împușcați în vederea stabilirii
diagnosticului sau morţi în accidente, proveniţi din fondurile cinegetice, gestionarii
acestor fonduri, alte persoane implicate în managementul silvic sau al faunei, precum
și vânătorii primesc un stimulent în valoare de 225 lei/animal,
conform deciziilor Grant anuale ale Comisiei Europene; sumele sunt acordate pentru
fiecare cadavru adus la laboratoarele sanitar – veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
judeţene, respectând condiţiile de biosecuritate în timpul transportului.
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2. pentru fiecare porc mistreţ mascul vânat în zona definită ca zonă de mare risc,
de la care se prezintă probe la laboratoarele sanitar – veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
judeţene, vânătorii primesc un stimulent în valoare de 65 lei, conform deciziilor
Grant anuale ale Comisiei Europene; sumele sunt acordate pentru fiecare set de
organe aduse la laborator; carcasa trebuie păstrată până la obţinerea rezultatelor de
laborator privind pesta porcină africană, în condiţii optime din punct de vedere
sanitar-veterinar.
3. pentru fiecare femelă vânată din zona definită ca zonă de mare risc, vânătorii
primesc un stimulent în valoare de 400 lei, conform deciziilor Grant anuale ale
Comisiei Europene; sumele sunt acordate pentru fiecare set de organe adus la
laborator, cu condiţia prezentării la laboratoarele sanitar – veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene a aparatului reproducător recoltat de la scroafa vânată, astfel
încât să fie evidentă provenienţa sălbatică.
Fondurile necesare pentru plata sumelor prevăzute anterior sunt asigurate de către
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu
încadrarea în bugetul aprobat cu această destinaţie şi rambursate, în proporție de
75%, de Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile deciziilor Grant anuale.
4. pentru îmbunatățirea supravegherii pestei porcine africane este necesară
acordarea unui stimulent persoanelor fizice, altele decât cele prevăzute la pct. 1, care
notifică direcțiilor sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor județene
existența unor cadavre de porci domestici, respectiv existența unor porci care prezintă
semne clinice de pestă porcină africană, în zonele adiacente drumurilor publice, pe
raza teritorială a localităților, în cadrul sau în vecinătatea exploatațiilor și asigură
prezența animalului/animalelor până la ajungerea unui medic veterinar oficial, în
locul respectiv, în urma confirmării diagnosticului de pestă porcină africană în baza
buletinului eliberat de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, laborator național
de referință pentru pesta porcină africană, primesc un stimulent în valoare de 65
lei/fiecare notificare.
La stabilirea valorii stimulentului s-a ținut cont de suma acordată pentru
prelevarea de probe de sânge de la porcii cu semne clinice ce pot fi atribuite pestei
porcine africane în vederea examenului de laborator, respectiv 65 lei, conform
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitarveterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și
eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția
animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de
supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor
aferente acestora, cu completările ulterioare.
De asemenea, în condițiile în care, prin acordarea sumelor mai sus prezentate
pentru recoltarea probelor de la porcii mistreţi vânaţi în cadrul Programului național
de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, această activitate este
cofinanţată, la o valoare de 10 euro/probă, este necesară eliminarea plății sumei de 65
de lei pentru aceeaşi activitate, prevăzută la pct. 5 lit. d) din anexa nr. 3 la Hotărârea
nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul
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, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în
domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.8 din 7 ianuarie 2014, cu completările
ulterioare.
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În acest sens, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pentru
completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea
Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine
africane, precum și pentru completarea unor acte normative şi pentru modificarea
anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor
sanitar-veterinare cuprinse în Programul 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, a acţiunilor prevăzute în Programul de
supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor
aferente acestora.
3. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul
macro-economic
11. Impactul
asupra mediului
concurenţial şi
domeniului
ajutoarelor de
stat
2. Impactul
asupra mediului
de afaceri
21 Impactul
asupra sarcinilor
administrative
22 Impactul
asupra
întreprinderilor
mici şi mijlocii
3. Impactul
social
4. Impactul
asupra mediului
5. Alte
informaţii

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL
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 pentru realizarea Programului se asigură prin bugetele instituţiilor implicate în
punerea în aplicare a acestuia, în limita bugetelor aprobate, conform legilor bugetare anuale, precum şi
din fondurile aprobate cu această destinaţie prin deciziile Grant anuale ale Comisiei Europene privind
aprobarea programelor naţionale de eradicare şi control al bolilor animalelor şi a finanţării acestora,
aprobate în baza Regulamentului (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15
mai 2014 de stabilire a unor dispoziţii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanţul alimentar, sănătatea
şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor şi materialul de reproducere a plantelor, de
modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE şi 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE)
nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 şi (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a
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Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.
1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a deciziilor 66/399/CEE,
76/894/CEE şi 2009/470/CE ale Consiliului.
- mii lei Indicatori
1
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
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

Următorii
4 ani
4
5

Anul curent
2

3

6

Media pe
5 ani
7

În anul 2018, fondurile pentru susţinerea activităţilor de vânătoare
selectivă a femelelor de mistreţ şi a porcilor mistreţi masculi, respectiv de
colectare şi predare a porcilor mistreţi morţi dispuse prin prezentul proiect
de hotărâre a Guvernului se asigură din bugetul Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi sunt rambursate prin
cofinanţare de către Comisia Europeană.
Fondurile necesare pentru plata sumelor reprezentând stimulentul acordat
ca urmare a notificării existenței unor cadavre de porci domestici, respectiv
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a existenței unor porci care prezintă semne clinice de pestă porcină africană,
în zonele adiacente drumurilor publice, pe raza teritorială a localităților, în
cadrul sau în vecinătatea exploatațiilor, în urma confirmării diagnosticului
de pestă porcină africană în baza buletinului eliberat de Institutul de
Diagnostic și Sănătate Animală, laborator național de referință pentru pesta
porcină africană sunt asigurate de către Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu încadrarea în bugetul aprobat
cu această destinaţie
În anii ulteriori, instituţiile implicate vor cuprinde în bugetele proprii
sumele necesare implementării programului.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative
necesare pentru aplicarea
prevederilor proiectului
de act normativ:
Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional
a) acte normative în
de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi
vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, pentru completarea unor acte normative, cu modificările și completările
ca urmare a intrãrii în
ulterioare;
vigoare a proiectului de
Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitaract normativ;
veterinare cuprinse în Programul 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, a acţiunilor prevăzute în
Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor,
precum şi a tarifelor aferente acestora, cu completările ulterioare.
b) acte normative ce
urmeazã a fi elaborate în
vederea implementãrii
noilor dispoziţii.
11 Compatibilitatea
proiectului de act
normativ cu legislaţia în
domeniul achiziţiilor
publice
2. Conformitatea
proiectului de act
normativ cu legislaţia
comunitarã în cazul
proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3. Mãsuri normative
necesare aplicãrii directe
a actelor normative
comunitare
4. Hotãrâri ale Curţii de
Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative
şi/sau documente

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL
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internaţionale din care
decurg angajamente
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
NU ESTE CAZUL
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
NU ESTE CAZUL
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
NU ESTE CAZUL
prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005
privind constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente.
5. Informaţii privind
avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de
Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ.
Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi
Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
NU ESTE CAZUL
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Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii
civile cu privire la
Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
necesitatea elaborării
decizională în administraţia publică, republicată.
proiectului de act
normativ.
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.
3. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL

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
2.
2. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

În acest sens, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a elaborat
proiectul de hotărâre a Guvernului pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016
pentru aprobarea Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine
africane, precum și pentru completarea unor acte normative şi pentru modificarea anexei nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în
Programul 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, a acţiunilor prevăzute în
8

Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor
aferente acestora, pe care îl propunem spre aprobare.
PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE
SANITARE VETERINARE
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
GERONIMO RĂDUCU BRĂNESCU
AVIZĂM FAVORABIL

VICEPRIM – MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

VICEPRIM – MINISTRU,
MINISTRUL MEDIULUI
GRAŢIELA LEOCADIA GAVRILESCU

PAUL STĂNESCU

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE

IOANA - ANDREEA LAMBRU

PETRE DAEA
MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

MIHAI - VIOREL FIFOR

CARMEN DANIELA DAN

MINISTRUL APELOR ŞI PĂDURILOR

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

IOAN DENEŞ

LUCIAN ŞOVA

MINISTRUL DELEGAT
PENTRU AFACERI EUROPENE

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
TEODOR - VIOREL MELEŞCANU

VICTOR NEGRESCU
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

MINISTRUL JUSTIŢIEI
TUDOREL TOADER
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