ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002
privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România și pentru modificarea și
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi
înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative

Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem
de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor
din carne de vită și mânzat, de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind
etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a
Regulamentului Consiliului (CE) Nr. 820/97, fiecare stat membru al Uniunii Europene stabileşte un
sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor,
ținând cont de faptul că, potrivit art. 4 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000, începând
de la 18 iulie 2019, statele membre ale Uniunii Europene se asigură că este introdusă infrastructura
necesară pentru a permite identificarea animalelor pe baza unui dispozitiv electronic ca mijloc oficial
de identificare în conformitate cu prezentul regulament, astfel încât dacă un proprietar de bovine decide
să utilizeze identificarea electronică la bovinele pe care le deține să poată realiza acest lucru.
De asemenea, potrivit art. 4 alin. 4 din regulamentul menționat, începând de la 18 iulie 2019,
dacă doresc acest lucru, statele membre pot introduce dispoziții naționale pentru a face obligatorie
utilizarea unui dispozitiv electronic de identificare ca unul dintre cele două mijloace de identificare,
luând în considerare faptul că, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, identificarea
bovinelor este stabilită doar prin aplicarea marcilor auriculare, fără a fi prevăzute şi mijloacele
electronice de identificare,
având în vedere necesitatea elaborării legislației naționale cu privire la identificarea și
înregistrarea animalelor, astfel încât să fie asigurată respectarea prevederilor Regulamentului
1760/2000,
întrucât nerespectarea de către România a obligaţiilor care decurg din calitatea acesteia de stat
membru al Uniunii Europene atrage sancţionarea ţării noastre de către Comisia Europeană, precum şi
imposibilitatea desfăşurării activităţii comerciale cu animale vii din România către celelalte state
membre ale Uniunii Europene,
ținând cont de necesitatea asigurării trasabilității cărnii și a produselor din carnea animalelor,
precum și a sănătății animalelor și a sănătății publice,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată.

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea
bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările și completările
ulteriare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, literele a) și d) vor avea următorul cuprins:
„a) aplicarea a două mijloace oficiale de identificare din care unul poate fi electronic, pentru
identificarea individuală;
......................................
d) întocmirea registrelor pentru bovinele identificate şi înregistrarea exploataţiilor în conformitate
cu condiţiile stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor.”
2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3. - (1) Bovinele importate vor fi identificate şi înregistrate în conformitate cu sistemul
naţional, după o perioadă de 20 de zile de la data importului, cu păstrarea datelor privind originea
menţionate în documentele care au însoţit animalele.
(2) Mijloacele oficiale de identificare care au fost aplicate de către ţara de origine a bovinelor
importate vor fi predate direcţiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor judeţene, respectiv
a municipiului Bucureşti după identificarea şi înregistrarea bovinelor potrivit sistemului naţional.”
3. La articolul 6, alineatul (5) se abrogă.
4. La articolul 6, alineatele (6), (7), (8) și (10) vor avea următorul cuprins:
„(6) Contravaloarea duplicatelor mijloacelor oficiale de identificare pentru bovine, necesare
pentru înlocuirea mijloacelor oficiale de identificare pierdute/nefuncționale, în cazul mijloacelor
oficiale de identificare electronice, plata manoperei pentru aplicarea acestora, precum şi contravaloarea
duplicatelor paşapoartelor pentru bovine, necesare pentru înlocuirea paşapoartelor pierdute, se suportă
de către proprietarii animalelor.
(7) Contravaloarea mijloacelor oficiale de identificare şi a paşaportului individual se suportă de
către proprietarul bovinelor.
(8) Mijloacele oficiale de identificare se vor achiziționa de la furnizorii de mijloace oficiale de
identificare aprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
..........................................................................................................................................................
(10) Identificarea şi înregistrarea bovinelor din exploataţiile comerciale se efectuează şi se suportă
de către proprietarul acestora.”
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5. La articolul 8, alineatele (1) - (3) vor avea următorul cuprins:
„(1) Bovinele identificate şi înregistrate se sacrifică numai în unităţi de sacrificare autorizate
sanitar veterinar, unităţi care au obligaţia de a preda lunar, pe bază de tabel, direcţiei sanitar-veterinare
și pentru siguranța alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, mijloacele oficiale de
identificare şi paşapoartele individuale ale bovinelor sacrificate.
(2) Bovinele identificate şi înregistrate care trebuie sacrificate de urgenţă vor fi expediate către
unităţile de sacrificare autorizate sanitar-veterinar, unităţi care au obligaţia de a preda lunar, pe bază
de tabel, direcţiei sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, mijloacele oficiale de identificare şi paşapoartele individuale ale bovinelor sacrificate.
(3) Bovinele sacrificate de urgenţă, care dețin un singur mijloc oficial de identificare, sunt
considerate bovine identificate şi înregistrate, cu condiţia ca medicul veterinar de liberă practică
împuternicit care a efectuat certificarea să confirme, pe propria răspundere, pierderea celui de-al doilea
mijloc oficial de identificare, în cadrul unității de sacrificare.”
6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
„Art. 9. - Bovinele care au murit în exploatații comerciale, nonprofesionale sau în timpul
transportului vor fi examinate sanitar veterinar, inclusiv pentru encefalopatia spongiformă bovină,
conform normelor sanitare veterinare în vigoare, iar mijloacele oficiale de identificare şi paşapoartele
individuale vor fi predate de proprietarul acestora către medicul veterinar oficial al direcţiei sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază
teritorială s-a constatat moartea.”
7. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Acordarea de premii, subvenţii sau despăgubiri pentru bovinele neidentificate şi
neînregistrate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă este interzisă.”
8. La articolul 14, literele a) – h) și j) vor avea următorul cuprins:
„a) refuzul identificării şi înregistrării bovinelor de către deţinători, cu amendă de la 600 lei la
1.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 3.000 lei la 12.000
lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice, precum şi cu confiscarea şi sacrificarea bovinelor,
în condiţiile legii, în maximum 48 de ore de la constatare; sumele încasate din valorificarea produselor
obţinute vor fi virate la bugetul de stat;
b) nepredarea către direcţiile sanitar-veterinareși pentru siguranța alimentelor judeţene, respectiv
a municipiului Bucureşti, a mijloacelor oficiale de identificare şi a paşapoartelor individuale ale
bovinelor sacrificate, cu amendă de la 600 lei la 1.600 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele
fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 8.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice;
c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (2) şi (3), cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei;
e) deţinerea de bovine neidentificate şi neînregistrate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de
urgenţă, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, precum şi cu confiscarea, uciderea şi distrugerea
acestora, în condiţiile legii; uciderea şi distrugerea bovinelor se efectuează conform normelor sanitare
veterinare în vigoare, iar cheltuielile sunt suportate de către deţinător;
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f) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (4), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei;
g) încălcarea dispoziţiilor art. 10, cu amendă de la 4.000 lei la 5.000 lei;
h) sacrificarea bovinelor identificate şi înregistrate în alte locuri decât în unităţile de sacrificare
autorizate sanitar veterinar, cu amendă de la 6.000 lei la 7.000 lei;
..........................................
j) utilizarea pentru identificarea oficială a bovinelor a mijloacelor oficiale de identificare neaprobate
de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu amendă de la 3.000
lei la 5.000 lei;”.
9. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 15 zile de la data înmânării procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art.
14, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”
10. La articolul 17 va avea următorul cuprins:
„Art. 17 - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară șipentru Siguranța Alimentelor emite norme
sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor.”
Art. II. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea
suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 191/2012, se modifică și se completeaza
după cum urmează:
1. La articolul 1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) aplicarea de mijloace oficiale de identificare în exploataţia în care se nasc, pentru identificarea
suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, în funcţie de sistemul de identificare naţional;”
2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ovinele şi caprinele se
identifică cu mijloace oficiale de identificare din care unul va fi un mijloc de identificare electronic,
ambele conţinând acelaşi cod unic de identificare a animalului.”
3. La articolul 4, după alineatul (5), se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
„(51) Prin excepție de la prevederile alineatelor (1) – (5), ovinele și caprinele ce părăsesc
exploatația de origine, având ca destinație un abator situat pe teritoriul țării, pot fi identificate la
momentul îmbarcării, cu o crotalie auriculară de plastic, ce are imprimată codul unic de identificare al
animalului.”
4. La articolul 7 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următoarul cuprins:
„a) dacă proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de ovine şi caprine solicită şi primesc
aprobarea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti pentru a efectua activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor aflate în
proprietate, fondurile necesare se asigură de către proprietari, pentru achiziţionarea mijloacelor oficiale
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de identificare necesare identificării animalelor, pentru organizarea şi efectuarea procesului de
identificare şi înregistrare a animalelor, de înregistrare a mişcării şi a evenimentelor intervenite cu
privire la animale şi de corectare a erorilor, precum şi pentru întocmirea registrelor de exploataţie,
tipărirea documentelor oficiale necesare identificării şi înregistrării animalelor, înregistrării mişcării şi
a evenimentelor intervenite cu privire la animale;
b) contravaloarea duplicatelor mijloacelor oficiale de identificare pentru suine, ovine şi caprine,
necesare pentru înlocuirea mijloacelor oficiale de identificare pierdute, precum şi plata manoperei
pentru aplicarea acestora se suportă de către proprietarii animalelor;”.
5. La articolul 14 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) refuzul de înregistrare de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, respectiv de
către organizația profesională a crescătorilor de animale aprobată, după caz, sau întârzieri nejustificate
de peste 15 zile de la termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare pentru înregistrarea în baza
naţională de date informatice a suinelor, ovinelor şi caprinelor, pentru înregistrarea mişcărilor şi a
evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi pentru corectarea erorilor, cu amendă de la
1.000 lei la 2.000 lei;”.
6. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 15 zile de la data înmânării procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin.
(1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”
7. Articolul 18, literele a) și b) se modifică și vor avea următoarele cuprinsuri:
„a) achiziţionarea mijloacelor oficiale de identificare din toate tipurile de exploataţii, în funcţie de
specie şi de sistemul de identificare naţional, va fi în sarcina proprietarilor;
b) mijloacele oficiale de identificare se achiziţionează de la furnizori primari aprobaţi de către
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de la furnizori secundari
aprobaţi de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene; achiziţionarea
mijloacelor oficiale de identificare necesare identificării ecvideelor se efectuează de la furnizorii
aprobaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;”.
Art. III. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
VASILICA - VIORICA DĂNCILĂ
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul
proiectului
de act
normativ

Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România și
pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind
identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi
înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
25/2003, cu modificările și completările ulterioare, s-au pus bazele procesului de identificare
și înregistrare a bovinelor în România, stabilindu-se liniile directoare pentru implementarea pe
teritoriul României a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al
Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și
înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din
carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului.
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2002, cu
modificările și completările ulterioare, bovinele se identifică în termen de 20 de zile de la
naștere prin aplicarea a două mărci auriculare, fiecare din acestea fiind imprimate cu același
cond unic de identificare alocat animalului.

Secţiunea a
2-a
Motivul
emiterii
actului
normativ

Prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea
procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu
modificările și completările ulterioare, se stabilește că bovinele sunt identificate cu două
crotalii auriculare imprimate cu acelaşi cod unic de identificare.

Prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de
mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi
1.Descrierea pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora, pe teritoriul României, cu modificările și
situaţiei
completările ulterioare, se stabilesc cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească
actuale
crotaliile utilizate pentru identificarea bovinelor.
Potrivit art. 4 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000, începând de la 18 iulie
2019, statele membre se asigură că este introdusă infrastructura necesară pentru a permite
identificarea animalelor pe baza unui dispozitiv electronic de identificare ca mijloc oficial de
identificare în conformitate cu prezentul regulament, astfel încât dacă un proprietar de bovine
decide să utilizeze identificarea electronică la bovinele pe care le deține să poată realiza acest
lucru.
Totodată, dacă doresc acest lucru, începând de la 18 iulie 2019, statele membre pot
introduce dispoziții naționale pentru a face obligatorie utilizarea unui dispozitiv electronic de
identificare ca unul dintre cele două mijloace de identificare.
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi
înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
191/2012, este reglementat sistemul de identificare și înregistrare a ovinelor, caprinelor și
suinelor în România.
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În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010, cu
modificările și completările ulterioare, ovinele şi caprinele născute începând cu anul 2010 se
identifică cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică care conţin acelaşi
cod unic de identificare a animalului.
Mai multe direcții sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, aflate în
subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, au adus
la cunoștința acesteia că pe teritoriul județelor respective au fost importate ovine și caprine
din rase cu pavilion auricular de dimensiuni foarte mici, care nu permite aplicarea crotaliilor
auriculare.
În vederea identificării animalelor respective au fost solicitate derogări de la prevederile
legislației actuale în vederea aplicării altui tip de mijloc oficial decât crotalia.
În acest context, este necesară modificarea legislației în vigoare din domeniul
identificării animalelor, în scopul de a asigura concordanța prevederilor acesteia cu cele ale
legislației europene și reglementarea unui mijloc de identificare electronic pentru ovine și
caprine, alături de cel reprezentat de crotalie.
În vederea asigurării unui cadru legal național în corelație cu legislația europeană, este
necesară modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2002, cu modificările și
completările ulterioare, după cum urmează:
Se vor modifica prevederile ce stabilesc tipul mijloacelor de identificare a bovinelor prin
înlocuirea sintagmei ”mărci auriculare” cu termenul sintagmă ”mijloace oficiale de
identificare” și se vor face precizări prin care se va stabili că unul din cele două mijloace
oficiale de identificare poate fi electronic.

2.Schimbări
preconizate

Totodată se vor introduce prevederi referitoare la anumite sancțiuni ce se pot aplica în
cazul nerespectării prevederilor legale din domeniul identificării și înregistrării bovinelor și se
vor actualiza sancțiunile prevăzute în acest moment în cadrul Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 113/2002, cu modificările și completările ulterioare, raportat la veniturile
medii pe cap de locuitor în România și la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
Nu în ultimul rând se va reglementa modalitatea de achitare a amenzilor
contravenționale aplicate în domeniul sanitar veterinar.
Având în vedere aspectele prezentate, este necesară modificarea corespunzătoare a art. 1
lit. a) și d), art. 3 alin. (1) și (2), art. 6 alin. (6), (7), (8) și (10), art. 8 alin. (1), (2) și (3), art. 9,
art. 11 alin. (12), art. 14 lit. a) - h) și j), art. 15 alin. (2) și art. 17 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 113/2002, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, este necesară abrogarea alin. (5) al art. 6 din actul normativ menționat.
Totodată se impune modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2010, cu
modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
Modificările propuse se referă la înlocuirea sintagmei „crotalii auriculare” cu sintagma
„mijloace oficiale de identificare”, astfel încât să se poată recurge la un alt mijloc de
identificare atunci când din motive anatomice nu se poate aplica o crotalie auriculară.
Totodată, pentru a limita cheltuielile crescătorilor de ovine și caprine și a nu supune
animalele din speciile ovine și caprine la stres nejustificat, se va reglementa derogarea
permisă de Regulamentul nr. 21/2004, art. 4, alin. 3) în ceea ce privește modalitatea de
identificare a ovinelor și caprinelor până la vârsta de un an de zile pe teritoriul României, în
sensul că ovinele și caprinele care se sacrifică pe teritoriul României până la vârsta de un an
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pot fi identificate cu o singură crotalie auriculară de plastic, cu condiția ca acestea să fie
transportate direct de la exploatația de origine către un abator situat pe teritoriul țării.
De asemenea, se vor stabili sancțiuni pentru anumite încălcări ale legislației din domeniul
identificării și înregistrării ovinelor și caprinelor.
Nu în ultimul rând se va reglementa modalitatea de achitare a amenzilor contravenționale
aplicate în domeniul sanitar - veterinar.
Având în vedere aspectele prezentate, este necesară modificarea corespunzătoare a art. 1
lit. a), art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (2), lit. a) și b), art. 14 alin. (1), lit. a), art. 14 alin. (3), art. 18
lit. a) și b) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2010, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, este necesar ca, după alin. (5) al art. 4, să se introducă un nou alineat, respectiv
alin. (51).
Urgența promovării acestor modificări și completări de natură legislativă este dată de
faptul că nerespectarea legislației comunitare de către România, în calitate de stat membru al
Uniunii Europene, atrage sancțiuni din partea Comisiei Europene, precum și imposibilitatea
desfăşurării activităţii comerciale cu animale vii din România către celelalte state membre ale
Uniunii Europene.
Prin implementarea identificării electronice se simplifică în mod considerabil procedurile
de înregistrare în Baza Națională de Date, crește acuratețea datelor înregistrate și se asigură
trasabilitatea cărnii și a produselor din carnea animalelor, precum și sănătătatea animalelor și
sănătătatea publică.
Măsurile de ordin legislativ mai sus prezentate sunt imperios necesare deoarece utilizarea
identificării electronice contribuie la creșterea siguranței alimentelor de origine animală și, pe
cale de consecință, la protejarea sănătății publice prin asigurearea cadrului necesar unor
verificări operative.
Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de ordonanță de urgență a
Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind
identificarea şi înregistrarea bovinelor în România și pentru modificarea și completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea
suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative.

3. Alte
informaţii

NU ESTE CAZUL

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul
macroeconomic
11. Impactul
asupra
mediului
concurenţial şi
domeniului
ajutoarelor de
stat

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL
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2. Impactul
asupra
mediului de
afaceri
21 Impactul
asupra
sarcinilor
administrative
22 Impactul
asupra
întreprinderilo
r 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

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

Anul curent
2

3

- mii lei Următorii
4 ani
4
5

4

6

Media pe
5 ani
7

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

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;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi
înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 25/2003, cu modificările și completările ulterioare
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi
înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și
completările ulterioare

b) acte normative ce urmeazã a Ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru
fi elaborate în vederea
Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Ordinului
implementãrii noilor dispoziţii.
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie
îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor,
ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare
a acestora pe teritoriul României, cu modificările și completările
ulterioare.
5

Ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Ordinului
președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare
pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor,
ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările și completările ulterioare.
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

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

3. Mãsuri normative necesare
aplicãrii directe a actelor
normative comunitare

NU ESTE CAZUL

4. Hotãrâri ale Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene

NU ESTE CAZUL

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

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

NU ESTE CAZUL
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implicate

2. Fundamentarea alegerii
organizaţiilor cu care a avut
loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea
acestor organizaţii
este legată de obiectul
proiectului de act normativ

NU ESTE CAZUL

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

NU ESTE CAZUL

4. Consultările desfăşurate în
cadrul consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale
permanente

NU ESTE CAZUL

5. Informaţii privind avizarea
de către:
Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul
a) Consiliul Legislativ
Legislativ.
b) Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi
Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
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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
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
3. Alte informaţii

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

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

NU ESTE CAZUL

2. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL
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În acest sens, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a elaborat
proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România și pentru
modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi
înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative.
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