PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE
pentru abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei
pentru animale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art.1. - Legea nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru
animale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă.

Art. 2. - Prezenta lege se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor
articolului 75 și ale articolului 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1
Lege privind abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și
Titlul proiectului de a hranei pentru animale.
act normativ
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii
actului normativ

1. Descrierea
situaţiei
actuale

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. Astfel,
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28
ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației
alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de
stabilire a procedurilor în domeniul produselor alimentare, a fost transpus prin Legea
nr. 150/2004, republicată, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale.
În prezent, în condițiile în care România este stat membru al Uniunii Europene
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28
ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației
alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de
stabilire a procedurilor în domeniul produselor alimentare se aplică în mod direct.
De asemenea, 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, și
Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din
subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, cuprind prevederi
similare celor ale art. 2 și art. 23 din Legea nr. 150/2004, republicată, fapt ce generează
existența unui paralelism legislativ.
La finalul anului 2014, Guvernul României a solicitat Organizaţiei pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) efectuarea unei evaluări independente
a legislaţiei ce reglementează activitatea agenţilor economici în trei sectoare
economice, pentru a identifica acele prevederi care ar putea împiedica funcţionarea
concurenţială şi eficientă a pieţelor. Cele trei sectoare alese – construcţii, transportul
de mărfuri şi procesarea agro-alimentară- reprezentau, împreună, în anul 2014 peste
12% din PIB şi aproape 10% din locurile de muncă.
În cadrul proiectului, OCDE a analizat întreaga legislaţie sectorială relevantă,
respectiv 895 acte normative şi a formulat 156 de recomandări de modificare a
legislaţiei în vigoare în scopul încurajării concurenţei şi a funcţionării eficiente a
pieţelor, din care în sectorul de procesare agro-alimentară au fost analizate 167 acte
normative şi au fost formulate 34 recomandări.
Analiza şi concluziile ei au fost cuprinse în raportul OCDE intitulat ,,Analiza
impactului reglementărilor asupra mediului concurenţial în sectoare cheie ale
economiei româneşti”, ce a fost lansat public în data de 30 iunie 2016. Raportul a
fost întocmit cu participarea reprezentanţilor ministerelor/instituţiilor de resort, la
nivel de secretar de stat (sau funcţii asimilate acesteia) şi de experţi.
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Recomandările OCDE vizează eliminarea reglementărilor caduce în domeniul
sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

2. Schimbări
preconizate

În contextul celor menţionate în Nota cu privire la 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 sectoarele construcţii, transport de mărfuri şi
procesare agro-alimentară, înregistrată cu nr. 20/9505/AIL/22.05.2018, aprobată de
Guvernul României, abrogarea actelor normative cu impact anti-concurenţial trebuie
aprobată de Guvern în cel mai scurt timp.
Având în vedere că, România este stat membru al Uniunii Europene încă din anul
2007, iar odată cu aderarea prevederile regulamentelor europene transpuse în
legislaţia naţională sunt aplicabile ca atare în toate statele membre ale Uniunii
Europene, precum și faptul că recomandările OCDE sunt în sensul abrogării Legii
nr. 150/2004, republicată, abrogarea Legii sus-menţionate este imperativă.
Menţinerea în vigoare a Legii sus-menţionate constituie legislaţie paralelă cu
impact concurenţial, aşa cum semnalează şi OCDE.
Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Lege
privind abrogarea Legii nr. 150/2004, republicată, privind siguranța
alimentelor și a hranei pentru animale.

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
2. Impactul asupra mediului de
afaceri

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

21 Impactul asupra sarcinilor
administrative

NU ESTE CAZUL

22 Impactul asupra
întreprinderilor mici şi mijlocii
3. Impactul social

NU ESTE CAZUL

4. Impactul asupra mediului

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL
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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
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 şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii

- mii lei Următorii
Anul curent
4 ani
2
3
4

NU ESTE CAZUL
3

5
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Media pe
5 ani
7

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;

b) acte normative ce urmeazã
a fi elaborate în vederea
implementãrii noilor dispoziţii.

Nu există efecte asupra legislaţiei în vigoare

NU ESTE CAZUL

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
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 internaţionale din
care decurg angajamente
6. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

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

NU ESTE CAZUL

4

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.
750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale
permanente

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

5. Informaţii privind avizarea
Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul
de către:
Legislativ.
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 civile
cu privire la necesitatea
elaborării 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

Nu este cazul

NU ESTE CAZUL
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3. Alte informaţii

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

NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

În acest sens, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor a elaborat proiectul de Lege privind abrogarea Legii nr. 150/2004, republicată,
privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale.
PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII
NAŢIONALE SANITARE VETERINARE
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
GERONIMO RĂDUCU BRĂNESCU

AVIZĂM FAVORABIL
MINISTRUL AGRICULTURII ŞI

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

DEZVOLTĂRII RURALE

SORINA PINTEA

PETRE DAEA

PREŞEDINTE AUTORITAREA

MINISTRUL JUSTIŢIEI

NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA

TUDOREL TOADER

CONSUMATORILOR
MARIUS PÎRVU
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