AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
ALIMENTELOR

ORDIN
privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației şi pădurilor
nr. 487/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acțiunile sanitare veterinare
obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală și de supraveghere a unităților,
ale căror cheltuieli se suportă de către agenții economici, persoane fizice și juridice, cu
modificările și completările ulterioare

Văzând Referatul de aprobare nr. 1171 din 19.07.2019, 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 prevederilor art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 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 ministrului agriculturii, alimentației şi pădurilor nr. 487/2001 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare privind acțiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul
expertizei produselor de origine animală și de supraveghere a unităților, ale căror cheltuieli se suportă
de către agenții economici, persoane fizice și juridice, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 841 din 27 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, 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.................
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SIGURANŢA ALIMENTELOR
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Se aprobă,
PREŞEDINTE - SECRETAR DE STAT
Dr. Geronimo Răducu BRĂNESCU
Propun a se aproba
VICEPREȘEDINTE – SUBSECRETAR DE STAT
Dr. Traian Constantin PETCU

REFERAT DE APROBARE

În conformitate cu prevederile Ordonanţei 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, Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcțiile tehnice cu atribuții în domeniul
siguranței alimentelor și sănătății animalelor, elaborează norme sanitare veterinare unice şi
obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice deţinătoare de animale şi pentru cele care produc,
prelucrează, depozitează, transportă şi valorifică produse de origine animală.
Începând cu data de 01.01.2007, România, ca stat membru al Uniunii Europene are
obligaţia implementării legislaţiei comunitare pe întreg teritoriul său, implicit aplicarea
prevederilor din tratatele, regulamentele, directivele, deciziile etc. elaborate de Comisia Europeană.
Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 487/2001 pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare privind acțiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei
produselor de origine animală și de supraveghere a unităților, ale căror cheltuieli se suportă de
către agenții economici, persoane fizice și juridice, cu modificările și completările ulterioare, a fost
elaborat în baza Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, care a fost abrogată de Ordonanţa
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
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În conformitate cu prevederile art. 148 alin. (2) din Constituţia României, de la data
integrării României în Uniunea Europeană, „prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii
Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă
de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”.
Având în vedere cele sus-menționate, Direcția Siguranța Alimentelor de Origine Animală din
cadrul Direcției Generale Siguranța Alimentelor a elaborat prezentul proiect de ordin privind
abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 487/2001 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare privind acțiunile sanitare veterinare obligatorii în
domeniul expertizei produselor de origine animală și de supraveghere a unităților, ale căror
cheltuieli se suportă de către agenții economici, persoane fizice și juridice, cu modificările și
completările ulterioare, pe care îl înaintăm, alăturat, în vederea aprobării.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Cristian DUICU
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