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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 64/2018 pentru modiflcarea completarea Ordonantei 

Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea §i desfasurarea 

activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care 

nu sunt destinate consumului uman

Camera Deputajilor adopta prezentul proiect de lege.

Articol unic: - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 64 din 12 iulie 2018 pentru modificarea §i completarea Ordonantei 

Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea §i desfasurarea activitafii de 

neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate 

consumului uman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 607 din 16 iulie 2018, cu urmatoarea completare:

- La articolul unic, dupa punctul 3 se introduce un nou 

punct, punctul 4, cu urmatorul cuprins:
„4. La articolul 5, alineatul 4 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
«(4) Crescatorii individuali de animale sunt obligafi sa anunfe 

in maximum 24 de ore de la decesul animalului medicul veterinar de 

libera practica caruia ii sunt arondafi §i autoritafile administrafiei publice
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locale pe a caror raza administrativ-teritoriala are loc decesul animalelor 

la care se refera prezenta ordonanta. Autoritalile administratiei publice 

locale sesizate informeaza de indata consiliul jude^ean, care anun^a in 

cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta avand 

sarcina de a transporta, in maximum 24 de ore, cadavrele de animate la 

unitatile de neutralizare a acestora. Autoritatile administra|iei publice 

locale vor intocmi, potrivit legii, registre de eviden^a a transporturilor, 
categoriilor §i cantitatilor de subproduse de origine animala trimise catre 

unita^ile de neutralizare, iar consiliul judetean intocme§te un 

centralizator al acestor registre de eviden^a. Procedura de colaborare 

intre consiliile locale §i consiliile judetene, respectiv Consiliul General 

al Municipiului Bucure§ti se stabile§te prin normele metodologice de 

aplicare a prevederilor prezentei ordonante.»”



3

Acest proiect de lege a fast adoptat de Camera Deputafilor 

in §edin{a din 27 noiembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin. (2) din Constitufia Romdniei, republicatd.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR

ION-MARCEL CIOLACU


