AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
ALIMENTELOR
ORDIN
privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 91/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte
regulile aplicabile controalelor regulate asupra stării generale de igienă, efectuate de operatori
în unităţi, în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru
producerea şi comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor nr. 401/2002, şi cu Norma sanitară veterinară privind problemele de
sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre, aprobată
prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 402/2002
Văzând Referatul de aprobare nr. 265 din 14.08.2018, întocmit de Direcţia Siguranţa
Alimentelor de Origine Animală din cadrul Direcţiei Generale Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b), 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,
în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinere şi pentru Siguranţa Alimentelor şi
a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
emite următorul ordin:
Art.1. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 91/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte regulile aplicabile
controalelor regulate asupra stării generale de igienă, efectuate de operatori în unităţi, în conformitate
cu Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii
proaspete, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 401/2002, şi cu
Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comerţul
cu carne proaspătă de pasăre, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor
nr. 402/2002, publicat în monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 22 septembrie 2005, se
abrogă.
Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Dr. Geronimo Răducu BRĂNESCU
Bucureşti............../..................
Nr.................

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU
SIGURANŢA ALIMENTELOR
DIRECŢIA GENERALĂ SIGURANŢA ALIMENTELOR

Se aprobă,
PREŞEDINTE – SECRETAR DE STAT
Dr. Răducu Geronimo BRĂNESCU

Propun a se aproba,
VICEPREŞEDINTE SUBSECRETAR
DE STAT
Dr. Traian PETCU

REFERAT DE APROBARE
Apărarea sănătăţii animalelor şi realizarea siguranţei alimentelor, în parametrii prevăzuţi de
legislaţia comunitară transpusă în legislaţia naţională, ori aplicabilă ca atare constituie obiective
majore ale serviciilor sanitar –veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din România.
Perioada de pre-aderare a României la spaţiul comunitar a presupus transpunerea unor acte
normative comunitare în legislaţia românească, în vederea alinierii standardelor naţionale privind
siguranţa alimentelor, la cele comunitare.După perioada de aderare, România a adoptat legislaţia
comunitară, în funcţie de situaţie ori transpunând-o în legislaţia românească, ca în cazul directivelor,
ori aplicâd-o ca atare, ca în cazul regulamentelor. Astfel, legislaţia emisă în perioada de pre-aderare
a devenit caducă.
Menţinerea în vigoare a unor astfel de acte normative crează impact concurenţial, aşa cum a
identificat şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), ele afectând
activitatea economică din sectorul de procesare agro-alimentară.
Având în vedere Nota aprobată de Guvern în data de 21.06.2018, cu tema ,, Punerea în
aplicare a recomandărilor formulate de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
(OCDE) în privinţa unor prevederi legislative cu impact anti-concurenţial ce afectează activitatea
economică din sectorul de procesare agro-alimentară”, abrogarea actelor normative cu impact anticoncurenţial trebuie implementată cât mai rapid.
Ordinul ANSVSA nr. 91/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte
regulile aplicabile controalelor regulate asupra stării de igienă, efectuate de operatori în unităţi, în
conformitate cu Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi
comercializarea cărnii proaspete aprobată prin Ordinul nr. 401/2002, şi cu Norma sanitară veterinară
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privind problemele de sănătate ce reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de
pasăre, aprobată prin Ordinul nr. 402/2002 trebuie abrogat, deoarece el transpune Decizia
Comisiei nr. 2001/471/CE ce stabileşte regulile pentru controalele regulate privind igiena generală,
efectuate de operatori, în conformitate cu Directiva nr. 64/433/CEE şi Directiva nr. 71/118/CEE,
ambele abrogate în momentul de faţă, iar actul legislativ devine caduc prin abrogarea celor două
directive ce au stat la baza alcătuirii lui.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de ordin al
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru
abrogarea Ordinului ANSVSA nr. 91/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte
regulile aplicabile controalelor regulate asupra stării de igienă, efectuate de operatori în unităţi, în
conformitate cu Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi
comercializarea cărnii proaspete aprobată prin Ordinul nr. 401/2002, şi cu Norma sanitară veterinară
privind problemele de sănătate ce reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de
pasăre, aprobată prin Ordinul nr. 402/2002, pe care vă rugăm să îl aprobaţi.

DIRECTOR GENERAL
Dr. Cristian DUICU
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