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LEGE

pentru modificarea si completarea art. 15 din Ordonanta
privind organizarea activitatii 

sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru 

modificarea unor acte normative

Guvernului nr. 42/2004

Camera Deputafilor adopta prezentul proiect de lege.

Art.I. - Articolul 15 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 

privind organizarea activitatii sanitar-veterinare §i pentru siguranta 

alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 

din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 215/2004, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se 

completeaza dupa cum urmeaza:
l.Alineatul (2) se modifica §i va avea urmatorul cuprins: 

„(2) Pentru efectuarea in exploatatiile nonprofesionale a unor 

activitati sanitar-veterinare cuprinse in programul actiunilor de 

supraveghere, prevenire §i control al bolilor la animale, al celor 

transmisibile de la animale la om, protectia animalelor §i protectia 

mediului, de identificare §i inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor,
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caprinelor §i ecvideelor, precum §i a altor actiuni prevazute in alte 

programe na^ionale, pe care Autoritatea trebuie sa le puna in aplicare, 
direc^iile sanitar-veterinare §i pentru siguran^a alimentelor jude^ene, 
respectiv a municipiului Bucure§ti, incheie contracte de concesiune pe o 

durata de 5 ani cu medicii veterinari organizati in conditiile legii, sau pot 

angaja personal sanitar-veterinar propriu, in condi^iile legii, in situa^iile 

in care nu se pot incheia contracte cu medicii veterinari, organizati in 

conditiile legii.”
2. Dupa alineatul (5) se introduc sase noi alineate, 

alin. (6) - (11), cu urmatorul cuprins:
„(6) Directiile sanitar-veterinare §i pentru siguran^a alimentelor 

judetene, respectiv a municipiului Bucure§ti vor modifica, dupa caz, 
fiecare contract incheiat intre medicul veterinar organizat in condi^iile 

legii si directiile sanitar-veterinare §i pentru siguran^a alimentelor 

judetene, respectiv a municipiului Bucure§ti, prin arondarea teritoriilor 

administrative ale comunelor §i ora§elor identificate in baza codului 

Sistemului Informatic al Registrului Unitatilor Teritorial-Administrative 

care cuprind exploata^ii nonprofesionale pe o raza de 30 km, astfel incat 

sa existe un numar minim de animale ce atinge 300 de Unitati Vita Mare.
(7) Beneficiarii contractelor incheiate in vederea realizarii 

activitatilor prevazute la alin. (2), care se incadreaza in prevederile 

alin. (6) si care asigura un program zilnic de opt ore cu exceptia zilelor de 

sambata si duminica si a sarbatorilor legale, primesc lunar pentru fiecare 

contract, suma de 10.000 lei din bugetul Autoritatii, pentru transportul 

probelor, ridicarea produselor si tipizatelor necesare, instruirea si 
formarea profesionala aferenta activitatilor contractate, consilierea 

proprietarilor de animale in vederea comunicarii informatiilor privind 

lantul alimentar, bunastarea si conditiile de biosecuritate, efectuarea 

catagrafiei animalelor in situatii de urgenta, precum si pentru inspectia si 
certificarea animalelor destinate sacrificarii.

(8) Pentru realizarea activitatilor prevazute la alin. (2), medicii 

veterinari organizati in conditiile legii pot incheia maximum 2 contracte 

de concesiune la nivel national cu directiile sanitar-veterinare §i pentru 

siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucure§ti,
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indiferent de numarul unita^ilor pe care le detin sau in care sunt asociati 

si in care se desfa§oara activita^i de asistenta medical-veterinara, cu 

exceptia universitatilor care de^in faculta^i de profil.
(9) Pentru realizarea activita^ilor prevazute la alin. (2), 

direc^iile sanitar-veterinare §i pentru siguran^a alimentelor jude^ene, 
respectiv a municipiului Bucure§ti, incheie contracte de concesiune cu 

medicii veterinari, organizati in conditiile legii, cu societatile 

reglementate in baza Legii societa^ilor nr. 31/1990, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in care actionariatul majoritar 

este de^inut de catre medicii veterinari pe toata durata de execu^ie a 

contractului, cu exceptia universitatilor care de^in facultati de profil.
(10) Contravaloarea manoperei, a analizelor §i examenelor de 

laborator aferente, a produselor biologice, a materialelor si a 

formularelor tipizate, pentru efectuarea in exploatatiile nonprofesionale 

si comerciale a unor ac^iuni de supraveghere, prevenire §i control al 
bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec^ia 

animalelor §i protec^ia mediului, inclusiv inspectia si certificarea 

animalelor destinate sacrificarii, este suportata din bugetul Autoritatii.
(11) Proprietarii exploatatiilor comerciale de animale 

autorizate/inregistrate sanitar-veterinar vor incheia un contract cu un 

medic veterinar organizat in conditiile legii, in vederea efectuarii 

activitatilor de asistenta medical-veterinara.

Art.II. - La articolul 5 din Ordonan^a de urgen^a a Guvernului 

nr. 23/2010 privind identificarea §i inregistrarea suinelor, ovinelor, 
caprinelor §i ecvideelor, precum §i pentru modificarea §i completarea 

unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I, nr. 201 din 30 martie 2010, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 191/2012, cu modificarile ulterioare, alineatul (1) se modified 

si va avea urmatorul cuprins:
„Art.5. - (1) Identificarea §i inregistrarea suinelor, ovinelor, 

caprinelor §i ecvideelor din exploata^iile nonprofesionale sunt in 

responsabilitatea detinatorilor animalelor §i se realizeaza de catre 

medicii veterinari de libera practica imputerniciti in baza contractelor de
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servicii sau de concesiune, pana la fmalizarea acestora, pentru 

supraveghere, prevenire §i control al bolilor la animale, al celor 

transmisibile de la animale la om, protectia animalelor §i protectia 

mediului, de identificare §i inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor §i 
caprinelor, atribuite de catre direc|iile sanitar-veterinare §i pentru 

siguran^a alimentelor jude^ene, respectiv a municipiului Bucure§ti, 
potrivit prevederilor legale in vigoare privind achizitiile publice.”

Art.III. - La articolul 6’ din Ordonan^a de urgen^a a Guvernului 

nr. 113/2002 privind identificarea §i inregistrarea bovinelor in Romania, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 708 din 

27 septembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare, alineatul (1) se modifica si va 

avea urmatorul cuprins:
„Art. 6'. - (1) Identificarea §i inregistrarea bovinelor se 

realizeaza de catre medicii veterinari de libera practica imputemicili in 

baza contractelor de servicii sau de concesiune, pana la fmalizarea 

acestora, pentru supraveghere, prevenire §i control al bolilor la animale, al 
celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor §i protecfia 

mediului, de identificare §i inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor §i 
caprinelor, atribuite de catre direcliile sanitar-veterinare §i pentru 

siguran^a alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucure§ti, 
potrivit prevederilor legale in vigoare privind achiziliile publice.”

Art.IV. - (1) Beneficiarii contractelor de concesiune si/sau de 

prestari servicii incheiate anterior datei intrarii in vigoare a prezentei 

legi pentru realizarea activitatilor prevazute la alin. (2) al art. 15 din 

Ordonan^a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activita^ii sanitar- 

veterinare §i pentru siguranfa alimentelor, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta lege, primesc 

lunar, pentru fiecare contract, suma de 10.000 lei din bugetul Autoritatii 

Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pana la 

fmalizarea acestora.



5

A

(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi direc^iile 

sanitar- veterinare §i pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a 

municipiului Bucure§ti, atribuie medicilor veterinari organiza^i in 

condi^iile legii, pe baza de contract de concesiune cu durata de 5 ani, 
realizarea activitatilor prevazute la alin. (2) al art. 15 din 

Ordonanta Guvemului nr. 42/2004, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si cu modificarile aduse prin prezenta lege.

A

Art.V. - In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, Guvemul, la propunerea Autoritatii Nationale Sanitar 

Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, va elabora normele 

metodologice de aplicare ale prevederilor Ordonantei Guvemului 

nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru 

siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 
cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, aprobate prin 

hotarare a Guvemului.
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Acest protect de lege a fost adoptat de Camera Deputa}ilor 

in §edinta din 27 noiembrie 2019, in conditiile art. 77 alin. (2), cu 

respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu}ia Romdniei, 
republicatd.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR

ION-MARCEL CIOLACU


