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Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală Nr.XXIII/395/18.11.2021

RAPORT

asupra Propunerii legislative privind exploataţiile de creştere a suinelor şi de 
combatere a pestei porcine în România 

L435/2021

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu modificările 

ulterioare, Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală, prin 

adresa L435/2021, a fost sesizată, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului, asupra 

Propunerii legislative privind exploataţiile de creştere a suinelor şi de combatere 

a pestei porcine în România.

Iniţiatori: Antal Istvân-Lorânt - senator UDMR; Kovâcs Irina Elisabeta - senator UDMR; 
Novâk Csaba-Zoltăn - senator UDMR; Turos Lorând - senator UDMR; Bende Săndor - deputat 
UDMR; Benedek Zacharie - deputat UDMR; Biro Rozălia-lbolya - deputat UDMR; Csep Eva- 
Andrea - deputat UDMR; Csoma Botond - deputat UDMR; Farago Petru - deputat UDMR; Găl 
Kâroly - deputat UDMR; Hajdu Gâbor - deputat UDMR; Kelemen Attila - deputat UDMR; 
Koicsăr Anquetil-Kâroly - deputat UDMR; Konczei Csaba - deputat UDMR; Ladânyi Lâszlo-Zsolt 
- deputat UDMR; Magyar Lorând-Bâiint - deputat UDMR; Mikios Zoitân - deputat UDMR; Nagy 
Szaboics - deputat UDMR; Seres Denes - deputat UDMR; Szabo Odon - deputat UDMR; 
Zakarias Zoităn - deputat UDMR.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, stabilirea cadrului legal 

pentru creşterea porcinelor şi supravegherea, prevenirea şi controlul pestei porcine 

africane, avându-se în vedere contextul epidemiologie actual al evoluţiei pestei porcine 

africane pe teritoriul României.

Consiliul Legislativ a transmis aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri.

Consiliul Economic şi Social a transmis aviz negativ.

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia 

economică, industrii şi servicii au transmis avize favorabile.

Comisia pentru mediu şi Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic au 

transmis avize negative.
în cadrul dezbaterilor, au fost formulate amendamente care, supuse votului, au 

fost adoptate şi se regăsesc în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezentul raport.
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La dezbaterea propunerii legislative, au participat, în conformitate cu prevederile 

art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, din partea Guvernului, 
domnul Aurel Simion - Secretar de stat MADR, Dr. Robert Viorel Chioveanu - 

Preşedinte - Secretar de Stat al ANSVSA, Dr. Mihai Ponea - Vicepreşedinte ANSVSA, 

Dr. Csutak Nagy Laszio - Vicepreşedinte ANSVSA.
în şedinţa din data de 18.11.2021, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să adopte un raport de admitere cu amendamente admise.
Comisia supune spre dezbatere şi adoptare, plenului Senatului, raportul de 

admitere cu amendamente admise şi Propunerea iegislativă privind exploataţiile 

de creştere a suinelor şi de combatere a pestei porcine în România.
în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 

alin. (2) din Constituţie.

Potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 alin. (7) din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, Senatul este 

prima cameră sesizată.

PREŞEDINTE, SECRETAR, A

Senator SCARLAT George Senator CERNIC basti
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Parlamentul României 
Senat

La dezbaterea propunerii legislative, eu participat, în cortformltate cu prevederile 

art.63 din Regulamentul Senatului, cu modlficârlle ulterioare, din partea Guvemutut, 
domnul Aurel Simion - Secretar de stat MADR, Dr Robert Viorel Chkrveanu * 

Preşedinte - Secretar de Stat al ANSVSA, Dr. Mlhai Ponea - Vicepreşedinte AN8VSA. 
Dr. Csutak Nagy Laszio - Vicepreşedinte ANSVSA.

în şedinţa din data de 18.11.2021, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să adopte un raport de admitere cu amendamente admise.
Comisia supune spre dezbatere şi adoptare, plenului Senatului, raportul de 

admitere cu amendamente admise şi Propunerea legislativă privind expfoataple 

de creştere a suinelor şi de combatere a pestei porcine în România.
în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte dm 

categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevedenle art76 

alin. (2) din Constituţie.

Potrivit prevederilor art.76 alin. (1) din Constituţia României, republicată şi ate 

art.92 alin. (7) din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare. Senatul este 

prima cameră sesizată.

SECRETAR,PREŞEDINTE,

Senator CERNIC Sebastian



XXni/395/18.11.2021ANEXA

Comisia pentru Agricuitură,

Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală

Amendamente admise
la

Propunerea legislativă privind exploataţiile de creştere a suinelor şi de combatere a pestei porcine în România
L435/2021

ObservaţiiAmendamente admiseNr. Text iniţial
Propunerea legislativă privind exploataţiile 

de creştere a suinelor şi de combatere a 
pestei porcine în România L435/2021

cri.

Titlul se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

1.
Titlu: Propunere legislativă privind 

exploataţiile de creştere a suinelor şi de 
combatere a pestei porcine în România Lege privind exploataţiiie de creştere a 

porcineior şi combaterea pestei porcine 
africane în România

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

2.
CAPITOLUL I

Obiectiv, scop, domeniu de aplicare şi 
definiţii

CAPITOLUL I
Obiectiv, scop, domeniu de aplicare şi 

definiţii

Art. 1: Obiectul şi scopul legii
(1) Prin prezenta lege se stabilesc norme de 
prevenire şl control al pestei porcine africane

Art. 1: Obiectul şi scopul legii
(1) Prin prezenta lege se stabilesc norme de 
prevenire şi control al pestei porcine africane
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ia porcinele deţinute şi sălbatice în România 
cu scopul reducerii efectelor negative asupra 
sănătăţii animalelor, respectiv a consecinţelor 
economice, sociale, culturale şi de mediu prin 
aplicarea măsurilor de control al pestei porcine 
africane.

la porcinele deţinute şi sălbatice în România 
cu scopul reducerii efectelor negative asupra 
sănătăţii animalelor, respectiv a consecinţelor 
economice, sociale, culturale şi de mediu prin 
aplicarea măsurilor de control al pestei porcine 
africane.

(2) Normele cuprinse în prezenta lege prevăd:
a) tipurile de exploataţii de porcine pe 

teritoriul României şi dimensiunea 
acestora:

b) responsabilităţile operatorilor şi cerinţele 
minime de biosecuritate pentru fiecare 
tip de exploataţie;

c) obligaţiile operatorilor care deţin porcine 
în cadrul exploataţiilor noncomerciale şi 
comerciale;

d) strategia de management şi de 
vânătoare a porcilor mistreţi;

e) creşterea capacităţii de neutralizare a 
subproduselor de origine animală;

f) campanii de conştientizare;
g) cerinţele privind mişcarea porcinelor pe 

teritoriul României;
h) realizarea controalelor oficiale 

veterinare şi a altor activităţi de control 
oficial interinstituţional de către 
autorităţile competente, în vederea 
urmăririi implementării măsurilor 
prevăzute de prezenta lege.

(2) Normele cuprinse în prezenta lege prevăd:
a) tipurile de exploataţii de porcine pe 

teritoriul României şi dimensiunea 
acestora;

b) responsabilităţile operatorilor şi 
cerinţele minime de biosecuritate pentru 
fiecare tip de exploataţie;

c) obligaţiile operatorilor care deţin porcine 
în cadrul exploataţiilor tip gospodăresc 
şi comerciale:

d) strategia de management şi de 
vânătoare a porcilor mistreţi;

e) creşterea capacităţii de neutralizare a 
subproduselor de origine animală;

f) campanii de conştientizare;
g) cerinţele privind mişcarea porcinelor pe 

teritoriul României;
h) realizarea controalelor oficiale 

veterinare şi a altor activităţi de control 
oficial interinstituţional de către 
autorităţile competente, în vederea 
urmăririi implementării măsurilor 
prevăzute de prezenta lege.

3. Art. 2: Domeniul de aplicare
(1) Prezenta lege se aplică:

a) porcinelor deţinute, inclusiv mistreţii din

Art. 2: Domeniul de aplicare
(1) Prezenta lege se aplică:

a) porcinelor deţinute, inclusiv mistreţii din
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crescătoriile şi complexurile de 
vânătoare:

b) porcinelor sălbatice;
c) materialului germinativ;
d) produselor de origine animală;
e) subproduselor de origine animală, fără 

a aduce atingere normelor stabilite prin 
Regulamentul 1069/21-oct-2009 de 
stabilire a unor norme sanitare privind 
subprodusele de origine animală şi 
produsele derivate care nu sunt 
destinate consumului uman şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1774/2002 (Regulament privind 
subprodusele de origine animală) şi a 
prevederilor legislaţiei naţionale 
specifice;

f) instalaţiilor, mijloacelor de transport, 
echipamentelor şi tuturor celorlalte 
materiale şi căi de infectare implicate 
sau potenţial implicate în răspândirea 
pestei porcine africane.

crescătoriile şi complexurile de 
vânătoare;

b) porcinelor sălbatice;
c) materialului germinativ;
d) produselor de origine animală;
e) subproduselor de origine animală, fără

a aduce atingere normelor stabilite prin 
Regulamentul 1069/21-oct-2009 de 
stabilire a unor norme sanitare privind 
subprodusele de origine animală şi 
produsele derivate care nu sunt 
destinate consumului uman şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1774/2002 (Regulament 
subprodusele de origine animală) şi a 
prevederilor 
specifice;

f) instalaţiilor, mijloacelor de transport, 
echipamentelor şi tuturor celorlalte 
materiale şi căi de infectare implicate 
sau potenţial implicate în răspândirea 
pestei porcine africane.

privind

legislaţiei naţionale

4.
Art.3 se modifică şi va avea următorui 
cuprins:

în sensul prezentei legi, termenii şi 
expresiile se definesc după cum urmează:

Art. 3: Definiţii
în sensul prezentei legi, termenii şi 

expresiile se definesc după cum urmează: 
a) porcine deţinute - porcinele care sunt
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a) Agent patogen - un agent transmisibil la 
animale sau la oameni susceptibil de a 
provoca o boală la animale;

b) Animale moarte - animalele ucise prin 
eutanasiere, cu sau fără diagnostic 
exact, ori care au murit, inclusiv 
animalele născute moarte sau

deţinute de persoane fizice sau juridice;
b) porcine sălbatice - alte porcine decât 

porcinele deţinute;
c) operator - orice persoană fizică sau 

juridică care deţine în proprietate 
animale ori care este responsabilă cu 
întreţinerea acestor animale;

d) persoană care lucrează cu animale - o 
persoană fizică sau juridică care are o 
legătură profesională cu animale sau cu 
produse de origine animală, cu 
excluderea operatorilor şi a medicilor 
veterinari;

e) biosecuritate 
fizice şi administrative menite să reducă 
riscul de introducere, dezvoltare şi 
răspândire a bolilor către, de la sau în 
cadrul unei populaţii de animale sau al 
unei unităţi, al unei zone, al unui 
compartiment, al unui mijloc de 
transport sau al oricăror alte instalaţii, 
incinte sau amplasamente;

f) exploataţie de porcine în aer liber - 
exploataţii în care porcii sunt ţinuţi 
temporar sau permanent în aer liber;

g) exploataţie tip gospodăresc de porcine - 
exploataţia de subzistenţă, înregistrată 
în Sistemul Naţional de Identificare şi 
înregistrare a Animalelor, denumit în

nenăscute, în cadrul unei exploataţii sau 
în orice alt spaţiu ori în timpul 
transportului, dar care nu au fost 
sacrificate pentru consumul uman. 

c) Autorităţi competente
definite la art. 3 pct. 3 din Regulamentul 
625/15-mar-2017 privind controalele 
oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate 
pentru a asigura aplicarea legislaţiei 
privind alimentele şi furajele, a normelor 
privind sănătatea şi bunăstarea 
animalelor, sănătatea plantelor şi 
produsele de protecţie a plantelor, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr.

autorităţile

ansamblul măsurilor

1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 
1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 
2016/429 şi (UE) 2016/2031 ale 
Parlamentului aleEuropean
Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 
1/2005 şi (CE) nr. 1099/2009 ale 
Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE,

Şl
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1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE 
şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de 
abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 
854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale 
Parlamentului European şi ale 
Consiliului, precum şi a Directivelor 
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
91/496/CEE. 96/23/CE, 96/93/CE şi 
97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 
92/ 438/CEE
(Regulamentul privind controalele 
oficiale):

d) Biosecuritate - ansamblul măsurilor 
fizice şi administrative menite să reducă 
riscul de Introducere, dezvoltare şi 
răspândire a bolilor către, de la sau în 
cadrul unei populaţii de animale sau al 
unei unităţi, al unei zone, al unui 
compartiment, al unui mijloc de 
transport sau al oricăror alte instalaţii, 
incinte sau amplasamente;

e) Complex de vânătoare - sistemul format 
din una sau mai multe crescătorii de 
vânat, suprafeţe de teren, amenajări şi 
instalaţii specifice, definit potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 81/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a 
complexurilor de vânătoare, aprobată

continuare SNIIA, deţinută de persoane 
fizice neînregistrate la oficiul registrului 
comerţului, denumit în continuare ORC, 
în care porcii sunt crescuţi numai pentru 
vânzare în viu, pentru îngrăşare şi 
sacrificare pentru consum familial şi 
respectă regulile prevăzute de legislaţia 
în vigoare;

h) exploataţia comercială de porcine -
Consiliuluiexploataţie care este autorizată sanitar- 

veterinar, şi persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale, întreprinderi 
familiale

a

juridicepersoane
organizate în condiţiile legii, înregistrată 
şi autorizată de oficiul registrului 
comerţului, care este înregistrată în 
SNIIA şi în care sunt respectate regulile 
specifice de biosecuritate;

sau

i) sistem semideschis de creştere a 
porcinelor - sistemul definit conform art.
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1 lit. s) din Normele metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 
195/2018

cu modificări prin Legea nr. 486/2004;
f) Crescătorie de vânat - sistemul de 

amenajări, instalaţii şi construcţii definit 
potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 
81/2004;

g) Ecarisare - activitatea de colectare a 
subproduselor de origine animală, în 
scopul procesării sau incinerării/co- 
incinerării acestora, incluzând activităţile 
de transport, depozitare şi manipulare a 
acestora, după caz;

h) Exploataţie comercială de tip familial - 
exploataţie deţinută de persoane fizice 
neînregistrate ia ORC, înregistrate în 
SNIIA, autorizate sanitar - veterinar, 
care cresc porcine atât pentru consum 
familial, cât şi pentru comercializare la 
nivel judeţean, în baza atestatului de 
producător şi a carnetului de 
comercializare, conform art. 8 alin. (6) 
din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol, cu 
modificările şi completările ulterioare şl 
care respectă regulile prevăzute de 
legislaţia în vigoare;

i) Exploataţia comercială profesională de 
exploataţie care este

privind
Programului de susţinere a crescătorilor 
de suine pentru activitatea de 
reproducţie, aprobate prin Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale nr. 420/2019;

j) complex de vânătoare - sistemul format 
din una sau mai multe crescătorii de

aprobarea

vânat, suprafeţe de teren, amenajări şi 
instalaţii specifice, definit potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 81/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a 
complexurilor de vânătoare, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 486/2004;

k) crescătorie de vânat - sistemul de 
amenajări, instalaţii şi construcţii definit 
potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 
81/2004;

l) unitate epidemiologică - un grup de 
animale cu aceeaşi probabilitate de 
expunere la un agent patogen;

m) subproduse de origine animală - corpuri 
întregi sau părţi de animale, produse de 
origine animală sau alte produse 
obţinute din animale care nu sunt 
destinate consumului uman, cu

porcine
autorizată sanitar-veterinar, deţinută de
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excluderea materialului germinativ; 
n) autorităţi competente - autorităţile 

definite la art. 3 pct. 3 din Regulamentul 
625/15-mar-2017 privind controalele 
oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate 
pentru a asigura aplicarea legislaţiei 
privind alimentele şi furajele, a normelor 
privind sănătatea şi bunăstarea 
animalelor, sănătatea plantelor şi 
produsele de protecţie a plantelor, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 
1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) 
nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 
2016/429 şi (UE) 2016/2031 ale 
Parlamentului European şi ale 
Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr.

persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale, întreprinderi familiale sau 
persoane juridice organizate în condiţiile 
legii, care este înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului şi în SNIIA, care 
respectă regulile prevăzute de legislaţia 
în vigoare;

j) Exploataţie de porcine în aer liber - 
exploataţii în care porcii sunt ţinuţi 
temporar sau permanent în aer liber;

k) Exploataţie non-comercială de porcine - 
exploataţie 
subzistenţă, înregistrată în Sistemul 
Naţional de Identificare şi înregistrare a 
Animalelor, denumit în continuare 
SNIIA, deţinută de persoane fizice, în 
care porcii sunt crescuţi numai pentru 
îngrăşare şi sacrificare pentru consum 
familial şi respectă regulile prevăzute de 
legislaţia în vigoare

l) Loc de hrănire 
administrează hrana pentru porcii 
mistreţi:

m) Mijlocitor de afaceri cu animale vii - 
persoane fizice autorizate, întreprindere 
individuală, întreprindere familială sau 
persoane juridice care desfăşoară 
activităţi de cumpărare, vânzare şi 
transport de animale vii în intervalul a

nonprofesională de

1/2005 şi (CE) nr. 1099/2009 ale 
Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE 
şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de 
abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 
854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale 
Parlamentului

locul unde se

European
Consiliului, precum şi a Directivelor 
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 
97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 

438/CEE

aleŞl

92/ Consiliuluia
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(Regulamentul privind controalele 
oficiale);

o) agent patogen - un agent transmisibil la 
animale sau la oameni susceptibil de a 
provoca o boală la animale;

probabilitatea apariţiei şi 
magnitudinea probabilă a consecinţelor 
biologice şi economice ale unui efect 
negativ asupra sănătăţii publice sau 
asupra sănătăţii animale;

q) reţinere oficială - procedura definită la 
art. 3 pct. 47 din Regulamentul (UE) 
625/2017.

r) ecarisare - activitatea de colectare a 
subproduselor de origine animală, în 
scopul
incinerării/coincinerării 
incluzând activităţile de transport, 
depozitare şi manipulare a acestora, 
după caz;

s) neutralizarea subproduselor de origine 
animală - activitatea de ecarisare a 
subproduselor de origine animală, 
urmată de procesarea sau de 
incinerarea/coincinerarea acestora prin 
transformarea lor în produse stabile 
biologic, nepericuloase pentru mediul 
înconjurător, animale sau om, respectiv 
activitatea de îngropare a acestora în

până la opt ore, de la exploataţiile 
comerciale către exploataţiile 
comerciale şi exploataţiile non-
comerciale, cu mijloace de transport 
autorizate sanitar veterinar, cu 
respectarea legislaţiei sanitar-veterinare 
privind mişcarea animalelor şi care 
dispun obligatoriu de facilităţi/spaţii de 
adăpostire autorizate potrivit legislaţiei 
în vigoare;

n) Momire - atragerea porcilor mistreţi cu o 
cantitate limitată de hrană numai în

p) risc

scopul vânătorii; cantitatea maximă de 
hrană nu trebuie să depăşească 10 
kg/km2/lună; momirea nu trebuie, în 
niciun caz, să reprezinte o sursă 
continuă de hrană a porcilor mistreţi, în 
scopul susţinerii populaţiei de mistreţi în 
cursul iernii.

o) Neutralizarea subproduselor de origine 
animală < activitatea de ecarisare a 
subproduselor de origine animală, 
urmată de procesarea sau de 
incinerarea/coincinerarea acestora prin 
transformarea lor în produse stabile 
biologic, nepericuloase pentru mediul 
înconjurător, animale sau om, respectiv 
activitatea de îngropare a acestora în 
condiţiile stabilite de legislaţia în

procesării sau
acestora

8



condiţiile stabilite de legislaţia în 
vigoare;

t) transportator - înseamnă un operator 
care transportă animale în nume 
propriu sau în numele unei părţi terţe;

u) loc de hrănire 
administrează hrana pentru porcii 
mistreţi;

v) momire - atragerea porcilor mistreţi cu o 
cantitate limitată de hrană numai în 
scopul vânătorii: cantitatea maximă de 
hrană nu trebuie să depăşească 10 
kg/km2/lună; momirea nu trebuie, în 
niciun caz, să reprezinte o sursă 
continuă de hrană a porcilor mistreţi, în 
scopul susţinerii populaţiei de mistreţi în 
cursul iernii.

w) Registru de Notificări, numit în 
continuare Registru, pus permanent la 
dispoziţia deţinătorilor de animale de 
către medicul veterinar împuternicit de 
autoritatea competentă în baza 
contractului încheiat cu autoritatea, atât 
pe suport de hârtie, cât şi în format 
electronic.

vigoare;
p) Operator - orice persoană fizică sau 

juridică care deţine în proprietate 
animale ori care este responsabilă cu 
întreţinerea acestor animale;

q) Persoană care lucrează cu animale - o 
persoană fizică sau juridică care are o 
legătură profesională cu animale sau cu 
produse de origine animală, cu 
excluderea operatorilor şi a medicilor 
veterinari;

r) Porcine deţinute - porcinele care sunt 
deţinute de persoane fizice sau juridice

s) Porcine sălbatice - alte porcine decât 
porcinele deţinute;

t) Registru de Notificări, numit în 
continuare Registru, pus permanent la 
dispoziţia deţinătorilor de animale de 
către medicul veterinar împuternicit de 
autoritatea competentă în baza 
contractului încheiat cu autoritatea, atât 
pe suport de hârtie, cât şi în format 
electronic.

u) Reţinere oficială - procedura definită la 
art. 3 pct. 47 din Regulamentul (UE) 
625/2017.

v) Risc
magnitudinea probabilă a consecinţelor 
biologice şi economice ale unui efect

locul unde se

probabilitatea apariţiei şi

9



negativ asupra sănătăţii publice sau 
asupra sănătăţii animale;

w) Transportator 
transportă animale în nume propriu sau 
în numele unei părţi terţe;

x) Sistem semideschis de creştere a 
creşterea animalelor în 

libertate restrânsă, cu

un operator care

porcinelor 
regim ‘ de 
respectarea unor reguli de creştere
conforme cu cerinţele de creştere 
specifice fiecărei rase, cu respectarea 
măsurilor de biosecuritate şi cu 
obligativitatea ca animalele să fie 
închise într-un anumit spaţiu împrejmuit 
cu gard şi dublat cu gard electric în 
interiorul suprafeţei împrejmuite; 

y) Subproduse de origine animală - 
conform definiţiei din Regulamentul 
(CE) 1069/2009 de stabilire a unor 
norme sanitare privind subprodusele de 
origine animală şi produsele derivate 
care nu sunt destinate consumului

i

uman şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1774/2002 Regulament privind 
subprodusele de origine animală; 

z) Unitate epidemiologică - un grup de 
animale cu aceeaşi probabilitate de 
expunere la un agent patogen;

10



Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurală

5.
Articolul 4 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:CAPITOLUL II

Organizarea creşterii porcinelor pe 
teritoriul României în contextul evoluţiei 

pestei porcine africane

CAPITOLUL II

Organizarea creşterii porcinelor pe 
teritoriul României în contextul evoluţiei 

pestei porcine africane 
Art. 4. Tipurile de exploataţii de porcine pe 
teritoriul României şi dimensiunea acestora

(1) Pe teritoriul României se organizează 
următoarele tipuri de exploataţii de porcine:
a) exploataţii non-comerciale
b) exploataţii comerciale organizate în funcţie 

specificul acestora, respectiv de tip familial, 
profesional si exploataţii de tip semideschis 
pentru rasele autohtone;

c) crescătorii de vânat şi/sau complex-uri de 
vânătoare, organizate în condiţiile stabilite 
de Ordonanţa Guvernului nr. 81/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a 
complex-urilor de vânătoare, aprobată cu

Art. 4: Tipurile de exploataţii de porcine pe 
teritoriul României şi dimensiunea acestora
(1) Pe teritoriul României se organizează 
următoarele tipuri de exploataţii de porcine;

a) exploataţii tip gospodăresc;
b) exploataţii comerciale organizate în 
funcţie de specificul acestora;
c) crescătorii de vânat şi/sau complexuri 
de vânătoare, organizate în condiţiile 
stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 
81/2004.

11



(2) Creşterea porcinelor poate fi făcută de 
către:

modificări prin Legea nr.486/2004.

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

a) persoane fizice neînregistrate la ORC 
în cadrul exploataţiilor tip gospodăresc, 
înregistrate în SNIIA, care îngraşă 
maximum 15 porci sau cresc o scroafă 
şi produşi! acesteia, obligatoriu 
identificaţi prin crotaliere la înţărcare. 
Crotalierea se efectuează de către 
medicul veterinar împuternicit de 
autoritatea competentă în baza 
contractului încheiat cu autoritatea. 
Aceştia pot fi comercializaţi în viu, 
indiferent de categoria de vârstă, către 
persoane fizice şi juridice, sub 
supravegherea medicului veterinar, 
conform Ordonanţei de urgenţă nr. 
117/2020 pentru modificarea şi 
completarea 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, 
precum şi conform art. 8 alin. (6) din 
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementarea pieţei 
produselor din sectorul agricol, cu 
modificările şi completările ulterioare.

1

(2) Creşterea porcinelor poate fi făcută de 
către:

a) persoane fizice în cadrul exploataţiilor 
noncomerciale de subzistenţă, înregistrate în 
Sistemul Naţional de Identificare şl înregistrare 
a Animalelor - SNIIA, care cresc maxim 5 
porci, cu respectarea normelor de igienă şi 
sănătate publică privind mediul de viaţă al 
populaţiei precum si cu respectarea normelor 
de biosecuritate şi bunăstare. Porcinele sunt 
crescute numai pentru îngrăşare, fiind interzisă 
reproducţia în aceste exploataţii. Porcii, carnea 
şi produsele din carne rezultate în urma 
sacrificării acestora nu se comercializează şi 
sunt destinate exclusiv consumului în 
gospodăria proprie.

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

b) persoane fizice neînregistrate la ORC din 
cadrul exploataţiilor comerciale de tip familial, 
înregistrate în SNIIA, care cresc ‘o scroafă 
însămânţată artificial şi produşi! acesteia, sau 
un număr maxim de 15 porci la îngrăşat pe

12



Reproducerea se poate realiza prin 
însămânţarea artificială sau cu vier 
deţinut de un punct de însămânţare 
autorizat de Oficiile Judeţene pentru 
Zootehnie şi Direcţiile Sanitar 
Veterinare şi de Siguranţa Alimentelor, 

b) persoane fizice neînregistrate la ORC 
din cadrul exploataţiilor comerciale de 
tip familial, înregistrate în SNIIA, 
autorizate sanitar - veterinar, care cresc 
porcine atât pentru consum familial, cât 
şi pentru comercializare, în baza 
atestatului de producător şi a carnetului 
de comercializare, conform art. 8 alin. 
(6) din Legea nr. 145/2014, către 
exploataţii noncomerciale şi comerciale 
de tip familial, precum şi către abatoare 
de mică capacitate, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare;

an, autorizate sanitar - veterinar, atât pentru 
consum familial, cât şi pentru comercializare la 
nivel judeţean, în baza atestatului de 
producător şi a carnetului de comercializare, 
conform art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare 
a pieţei produselor din sectorul agricol, cu 
modificările şi completările ulterioare, către 
exploataţii noncomerciale şi comerciale de tip 
familial, precum şi către abatoare, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare;

Amendament sen. George Scarlat, sen. 
Sebastian Cernic, sen. Robert Zob, sen. Ion 
lordache, sen. Iulian Bica

c) persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale întreprinderi familiale, persoane 
juridice, în cadrul exploataţiilor comerciale,

autorizate sanitar -înregistrate în SNIIA 
veterinar, care cresc în sistem semideschis
rase autohtone.

c) persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale, întreprinderi familiale, 
persoane juridice, în cadrul 
exploataţiilor comerciale de tip familial, 
înregistrate în SNIIA, autorizate sanitar 
- veterinar, care cresc în sistem 
semideschis porcine;

d) persoane fizice autorizate, întreprinderi 
Individuale, întreprinderi familiale, persoane 
juridice în cadrul exploataţiilor comerciale 
profesionale, înregistrate în SNIIA, autorizate 
sanitar - veterinar, care pot comercializa, 
către alte exploataţii comerciale profesionale 
sau de tip familial, către exploataţii 
noncomerciale sau către abatorizare porcine.
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d) persoane fizice autorizate, întreprinderi 
întreprinderi

persoane juridice în cadrul exploataţiilor 
comerciale profesionale, înregistrate în 
SNIIA, autorizate sanitar-veterinar, care 
pot comercializa către abatorizare 
porcine şi în cazul în care exploataţiile 
se află în zona de protecţie instituită 
datorită PPA, cu condiţia ca aceste 
exploataţii să fie libere de virusul PPA.

e) deţinătorii crescătoriilor de vânat şi/sau 
complexurilor de vânătoare, înregistrate 
în SNIIA, autorizate sanitar-veterinar.

individuale familiale,
Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

Articolul 5 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

Art. 5: Limitarea creşterii porcinelor în 
exploataţii în aer liber

în perioada în care pe teritoriul României este 
confirmată pesta porcină africană este 
interzisă creşterea porcinelor în aer liber.

6.

Art. 5: Limitarea creşterii porcinelor în 
exploataţii în aer liber
în perioada în care pe teritoriul României este 
confirmată pesta porcină africană este 
interzisă creşterea porcinelor în exploataţii în 
aer liber tip stâne, tabere de vară, cantoane 
silvice, cantoane de pe lângă diguri, societăţi 
agricole vegetale, precum şi activităţile 
mijlocitorilor de afaceri cu animale vii privind 
cumpărarea şi vânzarea porcinelor.

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

Articolul 6 se completează şi va avea următorul 
cuprins:

7.

Art. 6: Limitarea creşterii porcinelor la
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nivelul unor unităţi administrativ-teritoriale
în perioada în care pe teritoriul României 
evoluează bolile majore ale porcinelor, în 
funcţie de analiza de risc şi de situaţia 
epidemiologică a fiecărui judeţ, Centrul 
Naţional de Combatere Bolilor, prevăzut la art. 
26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, 
poate lua anumite măsuri de restricţie 
mergând până la interzicerea creşterii 
porcinelor la nivelul unor unităţi administrativ- 
teritoriale.

Art.6 Limitarea creşterii porcinelor la 
nivelul unor unităţi administrativ-teritoriale.

(1) In perioada în care pe teritoriul României 
evoluează bolile majore ale porcinelor, 
conform Capitolului 2 „ Bolile listate, bolile 
emergente şi speciile listate” si Articolului 5 
“Listarea bolilor” din Regulament (UE) 
2016/429 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile 
transmisibile ale animalelor şi de modificare şi 
de abrogare a anumitor acte din domeniul 
sănătăţii animalelor „Legea privind sănătatea 
animală", în funcţie de analiza de risc şi de 
situaţia epidemiologică a fiecărui judeţ, Centrul 
Naţional de Combatere Bolilor, prevăzut la art. 
26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, 
poate lua anumite măsuri de restricţie 
mergând până la interzicerea creşterii 
porcinelor la nivelul unor unităţi administrativ- 
teritoriale.

(2) Operatorii au obligaţia de a respecta 
măsurile de restricţie prevăzute la alin. (1).
(3) Operatorii menţionaţi la alin. (1) vor primi, 
după caz, despăgubiri şi/sau compensări în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si
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dezvoltare rurala

Articolul 7 se modifică şi se completează şi va 
avea următorul cuprins:

CAPITOLUL III
Responsabilităţile privind sănătatea 

animală şi măsurile de biosecuritate ale 
exploataţiilor de porcine

8.
CAPITOLUL III

Responsabilităţile privind sănătatea 
animală şi măsurile de biosecuritate ale 

exploataţiilor de porcine

Art. 7: Obligaţiile operatorilor care deţin 
porcine
(1) Operatorii răspund pentru aplicarea şi 
respectarea întocmai a legislaţiei în vigoare în 
vederea asigurării şi garantării sănătăţii şi 
bunăstării porcinelor precum şi a mediului 
înconjurător.
(2) Operatorul are obligaţia de a solicita 
înregistrarea exploataţiei în Sistemul Naţional 
de Identificare şi înregistrare a Animalelor; 
înregistrarea exploataţiilor de tip gospodăresc 
se face numai dacă sunt îndeplinite cerinţele 
prevăzute la alin. (6), iar a celor comerciale 
numai dacă sunt îndeplinite cerinţele 
prevăzute la alin. (7).

Art. 7: Obligaţiile operatorilor care deţin 
porcine

(1) Operatorul are obligaţia de a solicita 
înregistrarea exploataţiei în Sistemul Naţional 
de Identificare şi înregistrare a Animalelor.

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 

dezvoltare rurala

(2) Operatorul are obligaţia de a solicita 
identificarea porcinelor şi înregistrarea 
acestora în Baza Naţională de Date, 
componentă a Sistemului Naţional de 
Identificare şi înregistrare a Animalelor, 
precum şi toate mişcările şi evenimentele la 
care sunt supuse animalele, conform 
prevederilor sanitar-veterinare în vigoare.
(3) Operatorul are obligaţia respectării cerinţei

(3) Operatorul are obligaţia de a solicita 
identificarea porcinelor şi înregistrarea 
acestora în Baza Naţională de Dale, 
componentă a Sistemului Naţional de
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Identificare şi înregistrare a Animalelor, 
precum şi toate mişcările şi evenimentele la 
care sunt supuse animalele, conform 
prevederilor sanitar-veterinare în vigoare.
(4) Operatorul are obligaţia respectării cerinţei 
de a achiziţiona porcine vii numai dacă sunt 
identificate conform cerinţelor legale în vigoare 
şi dacă sunt însoţite de documentele 
prevăzute de legislaţia în vigoare.
(5) Operatorul are obligaţia să solicite 
înregistrarea în Baza Naţională de Date, a 
porcinelor cumpărate, în termenul prevăzut de 
legislaţia în vigoare.
(6) Operatorii au obligaţia respectării 
următoarele cerinţe minime de biosecuritate 
pentru exploataţiile tip gospodăresc:

a) să nu hrănească porcinele cu resturi 
alimentare şi/sau cu alte subproduse de 
origine animală, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;

b) să deţină porcinele în spaţii îngrădite, 
fără posibilitatea de a veni în contact cu 
porcinele deţinute din alte exploataţii 
sau cu porci sălbatici;

c) să îngrijească porcinele astfel încât să 
nu existe posibilitatea de contact între 
porcinele din exploataţie şi orice 
carcasă, sau parte de carcasă 
provenite de la porcii sălbatici - porci

de a achiziţiona porcine vii numai dacă sunt 
identificate conform cerinţelor legale în vigoare 
şi dacă sunt însoţite de documentele 
prevăzute de legislaţia în vigoare.
(4) Operatorul are obligaţia să solicite 
înregistrarea în Baza Naţională de Date, a 
porcinelor cumpărate, în termenul prevăzut de 
legislaţia în vigoare.

(5) Operatorii au obligaţia respectării 
următoarele cerinţe minime de biosecuritate 
pentru exploataţiile non-comerciale:
a) să nu hrănească porcinele cu resturi 
alimentare şi/sau cu alte subproduse de 
origine animală, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;
b) să deţină porcinele în spaţii îngrădite, 
fără posibilitatea de a veni în contact cu 
porcinele deţinute din alte exploataţii sau cu 
porci sălbatici;
c) să îngrijească porcinele astfel încât să 
nu existe posibilitatea de contact între 
porcinele din exploataţie şi orice carcasă, sau 
parte de carcasă provenite de la porcii sălbatici 
- porci vânaţi sau morţi, carne şi subproduse 
rezultate de la acestea;
d) să ofere facilităţi pentru persoana care 
lucrează cu porcinele în vederea schimbării 
hainelor şi încălţămintei la intrarea şi ieşirea 
în/din adăpostul porcinelor;
e) să amenajeze dezinfectoare pentru 
încălţăminte, atât la intrarea, cât şi la ieşirea

i
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vânaţi sau morţi, carne şi subproduse 
rezultate de la acestea;

d) să ofere facilităţi pentru persoana care 
lucrează cu porcinele în vederea 
schimbării hainelor şi încălţămintei la 
intrarea şi ieşirea în/din adăpostul 
porcinelor;

e) să amenajeze dezinfectoare pentru 
încălţăminte, atât la intrarea, cât şi la 
ieşirea din adăpost;

f) să nu intre în adăpost de porcine, timp 
de 48 ore, dacă participă la activităţi de 
vânătoare;

g) să notifice medicul veterinar 
oficial/medicul veterinar de liberă 
practică împuternicit cu privire la;

1. orice modificare a stării de 
sănătate a porcinelor,
2. orice sacrificare pentru consum 
familial efectuată în exploataţie, 
precum şi orice modificare 
constatată la nivelul carcasei şi/sau 
organelor, ca urmare a sacrificării 
porcinelor în vederea consumului 
familial;
3. orice mortalitate apărută la 
porcinele pe care le deţine în 
exploataţie;

h) echipamentele, ustensilele utilizate la

din adăpost;
f) să nu intre în adăpost de porcine, timp 
de 48 ore, dacă participă la activităţi de 
vânătoare;
g) să notifice medicul veterinar 
oficial/medicul veterinar de liberă practică 
împuternicit cu privire la:
1. orice modificare a stării de sănătate a
porcinelor.

orice sacrificare pentru consum familial 
efectuată în exploataţie, precum şi orice 
modificare constatată la nivelul carcasei şi/sau 
organelor, ca urmare a sacrificării porcinelor în 
vederea consumului familial;

orice mortalitate apărută la porcinele pe 
care le deţine în exploataţie;

echipamentele, ustensilele utilizate la 
îngrijirea porcinelor din exploataţie să fie 
folosite exclusiv acestei activităţi;

să fie evitate sau excluse vizitele

2.

3.

h)

i)
nejustificate 
străine/neavizate la nivelul adăpostului 
porcinelor;
j) să nu crească în exploataţie scroafe şi/sau 
vieri folosiţi pentru reproducere - această 
condiţie nu se aplică exploataţiilor comerciale;
k) să nu hrănească porcinele cu furaje de 
origine vegetală pe o perioadă de cel puţin 30 
de zile de la recoltarea acestora;
l) să nu folosească aşternut vegetal pe o 
perioadă de cel puţin 90 de zile de la recoltare;

ale persoaneunor

(6) Operatorii au obligaţia respectării
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următoarele cerinţe minime de biosecuritate 
pentru exploataţiile comerciale:

a) cerinţele de la alin. (6) lit. a) -1);
b) să deţină porcinele în spaţii îngrădite, 

fără posibilitatea de a veni în contact cu 
porcine domestice din alte exploataţii 
sau cu porci mistreţi;

c) să împrejmuiască spaţiile în care sunt 
păstrate hrana şi aşternutul destinate 
porcinelor:

d) pentru exploataţiile comerciale 
profesionale, să elaboreze, să 
implementeze şi să deţină un plan de 
biosecuritate aprobat de serviciile 
veterinare conform normelor de 
biosecuritate, care conţin următoarele;

1. stabilirea zonelor curate/murdare 
pentru personalul adecvat 
particularităţilor fermei;

2. procedură în cazul populăhi cu loturi 
noi de animale:

3. stabilirea şi aplicarea procedurilor 
detaliate pentru dezinfectarea 
vehiculelor, utilajelor, precum şi de 
igienă a personalului;

4. stabilirea regulilor privind asigurarea 
hranei pentru personal;

5. interzicerea deţinerii porcinelor la 
domiciliu, dacă este cazul;

îngrijirea porcinelor din exploataţie să 
fie folosite exclusiv acestei activităţi; 

i) să fie evitate sau excluse vizitele 
nejustificate ale unor persoane 
străine/neavizate la nivelul adăpostului 
porcinelor:

(7) Operatorii au obligaţia respectării 
următoarele 'cerinţe minime de biosecuritate 
pentru exploataţiile comerciale:

a) cerinţele de la alin. (6) lit. a) - k);
b) să deţină porcinele în spaţii îngrădite, 

fără posibilitatea de a veni în contact cu 
porcine domestice din alte exploataţii 
sau cu porci mistreţi;

c) să împrejmuiască spaţiile în care sunt 
păstrate hrana şi aşternutul destinate 
porcinelor;

d) să elaboreze, să implementeze şi să 
deţină un pian de biosecuritate aprobat 
de serviciile veterinare conform

r
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normelor de biosecuritate, care conţine 
următoarele:
1. stabilirea zonelor curate/murdare

periodic de6. program 
informare/conştientizare pentru toţi 
lucrătorii de la fermă;

7. asigurarea separării corecte între 
unităţile de producţie. Evitarea 
contactului direct sau indirect

I

pentru personalul adecvat 
particularităţilor fermei;

2. procedură în cazul populării cu loturi 
noi de animale;

3. stabilirea şi aplicarea procedurilor 
detaliate pentru dezinfectarea 
vehiculelor, utilajelor, precum şi de 
igienă a personalului;

4. stabilirea regulilor privind asigurarea 
hranei pentru personal;

5. interzicerea deţinerii porcinelor la 
domiciliu, dacă este cazul;

6. program

porcilor cu subproduse de origine 
animală;

8. elaborarea unor proceduri şi 
instrucţiuni în vederea aplicării 
cerinţelor de biosecuritate în timpul 
efectuării unor reparaţii sau 
construcţii asupra spaţiilor sau 
clădirilor;

9. organizarea de' audit intern sau 
autoevaluare pentru aplicarea 
măsurilor de biosecuritate;

10. orice alte măsuri prevăzute de lege;

periodic
informare/conştientizare pentru toţi 
lucrătorii de la fermă;

de

7. asigurarea separării corecte între
unităţile de producţie. Evitarea 
contactului direct sau indirect
porcilor cu subproduse de origine 
animală;

8. elaborarea unor proceduri şi
instrucţiuni în vederea aplicării 
cerinţelor de biosecuritate în timpul 
efectuării unor reparaţii sau 
construcţii asupra spaţiilor sau
clădirilor;

e) pentru exploataţiile comerciale familiale 
să respecte prevederile din ghidurile de 
bune practici privind implementarea 
principiilor şi cerinţelor de biosecuritate.

f) să adapteze la situaţia existentă planul 
de biosecuritate, fiind responsabil pentru 
identificarea celor mai bune metode de
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evitare a contaminării animalelor cu agenţi 
patogeni specifici;
g) să depună la direcţia sanitar-veterinară 
şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, 
respectiv a municipiului Bucureşti, planul 
de biosecuritate pentru exploataţiile 
comerciale, conform profilului fermei şi a 
cerinţelor de biosecuritate stabilite de 
autoritatea competentă 
actualizează ori de câte ori este necesar;
h) să solicite autorizaţia sanitar-veterinară 
la direcţia sanitară veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor judeţeană, respectiva 
municipiului Bucureşti pe al cărei teritoriu 
administrative exploataţia îşi desfăşoară 
activitatea.

9. organizarea de audit intern sau
aplicareaautoevaluare pentru

măsurilor de biosecuritate;
10. orice alte măsuri prevăzute de lege; 

e) să adapteze la situaţia existentă planul 
de biosecuritate, fiind responsabil 
pentru identificarea celor mai bune 
metode de evitare a contaminării
animalelor cu agenţi patogeni specifici;

f) să depună la direcţia sanitar-veterinară
şi pentru siguranţa alimentelor 
judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti, planul de biosecuritate 
pentru exploataţiile comerciale, conform 
profilului fermei şi a cerinţelor de 
biosecuritate stabilite de autoritatea
competentă, care se actualizează ori de 
câte ori este necesar;

g) să solicite autorizaţia sanitar-veterinară 
la direcţia sanitară veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor judeţeană, 
respectiv a municipiului Bucureşti pe al 
cărei teritoriu administrative exploataţia 
îşi desfăşoară activitatea.

(7)(8) Asociaţiile de profil vor elabora şi
promova ghiduri de bune practici privind
implementarea principiilor şi cerinţelor de 
biosecuritate pentru toate tipurile de exploataţii 
de creştere a porcinelor din Romania, pe care

secare

(7) Autoritaţea Naţională Sanitar Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor şi 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor elabora şi 
promova, prin ordin comun, în termen de 45 
de zile de la intrarea in vigoare a prezentei 

ghiduri de bune practici privind 
implementarea principiilor şl cerinţelor de 
biosecuritate pentru flecare dintre tipurile de 
exploataţii de creştere a porcinelor din 
Romania. Pentru exploataţiile de tip familial si 
exploataţiile de tip semideschis pentru rasele 
autohtone acestea vor conţine inclusiv 
formularele necesare autorizării sanitar- 
veterinare .

Ministerul i

legi
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le vor supune aprobării/avizării Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor.

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorui 
cuprins:Art. 8: Obligaţiiie administratoriior de 

crescătorii de vânat şi/sau compiexuri de 
vânătoare care deţin mistreţi
(1) Administratorii crescătoriilor de vânat şi a 

complexurilor de vânătoare au obligaţia 
respectării următoarele norme minime de 
biosecuritate:

a) să îngrădească exploataţia pentru a 
împiedica mişcarea mistreţilor în afara 
acesteia;

b) să amenajeze, la intrarea în exploataţie, 
mijloace de dezinfecţie pentru personal, 
vizitatori şi pentru mijloacele de 
transport:

c) să încheie contract cu o unitate de 
neutralizare a subproduselor de origine 
animală;

d) să încheie contract cu un medic 
veterinar de liberă practică care să 
asiste partidele de vânătoare, să 
examineze vânatul, să recolteze 
probele şi să certifice transporturile de 
vânat către unităţi de procesare;

Art. 8: Obligaţiile administratorilor de 
crescătorii de vânat şi/sau complex>uri de 
vânătoare care deţin mistreţi

(1) Administratorii crescătoriilor de vânat şi a 
complexurilor de vânătoare au obligaţia 
respectării următoarele norme minime de 
biosecuritate:

a) să îngrădească exploataţia pentru a 
împiedica mişcarea mistreţilor în afara 
acesteia;

b) să amenajeze, la intrarea în exploataţie, 
mijloace de dezinfecţie pentru personal, 
vizitatorii pentru mijloacele de transport, pe 
toată durata confirmării oficiale a prezenţei 
unei boli contagioase a porcinelor;

c) să încheie contract cu o unitate de 
neutralizare a subproduselor de origine 
animală:

d) să încheie contract cu un medic veterinar

22



de liberă practică care să asiste partidele de 
vânătoare, să examineze vânatul, să recolteze 
probele şi să certifice transporturile de vânat 
către unităţi de procesare;

e) să notifice către direcţia sanitară 
veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţeană toate partidele de 
vânătoare organizate, animalele moarte 
sau bolnave, precum şi creşterea 
morbidităţii sau a mortalităţii la 
animalele din exploataţie;

f) să înştiinţeze vânătorii care participă la 
campaniile de vânătoare că trebuie să 
semneze, la intrarea în exploataţie, o 
declaraţie pe propria răspundere din 
care să rezulte că nu au participat, 
împreună cu câinii lor, în ultimele 48 
ore, la vânători sau alte activităţi 
desfăţurate în mediul silvatic;

g) să respecte prevederile legislative în 
vigoare în cazul confirmării oficiale a 
unui focar de pestă porcină africană 
într-o astfel de exploataţie.

(2) în scopul evitării difuzării de material 
patologic, exploataţia trebuie prevăzută cu:

a) centru de colectare a vânatului, 
prevăzut cu mijloace corespunzătoare 
de dezinfecţie;

b) platformă/spaţiu de eviscerare a 
animalelor împuşcate, prevăzută cu 
containere de colectare pentru 
subproduselor nedestinate consumului 
uman;

e) să notifice către direcţia sanitară veterinară 
şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană toate 
animalele moarte sau bolnave, precum şi 
creşterea morbidităţii sau a mortalităţii la 
animalele din exploataţie;

f)să înştiinţeze vânătorii care participă la 
campaniile de vânătoare că trebuie să 
semneze, la intrarea în exploataţie, o 
declaraţie pe propria răspundere din care să 
rezulte că nu au participat, împreună cu câinii 
lor, în ultimele 48 ore, la vânători sau alte 
activităţi desfăşurate în mediul silvic;

g)să respecte prevederile legislative în vigoare 
în cazul confirmării oficiale a unui focar de 
pestă porcină africană într-o astfel de 
exploataţie.

(2) în scopul evitării difuzării de material 
patologic, exploataţia trebuie prevăzută cu; 

a) fiecare complex de vanatoare sau 
crescătorie de vanat trebuie să deţină 
condiţii de refrigerare in/ sau cat mai
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aproape de acestea sau sa aibă acces 
la astfel de condiţii pentru păstrarea 
mistreţilor împuşcaţi pana la primirea 
rezultatelor de laborator pentru pesta 
porcina africana, pesta porcina clasica, 
trichineloză;

b) platformă/spaţiu de eviscerare a 
animalelor împuşcate, prevăzută cu 
containere de colectare pentru 
subproduselor nedestinate consumului 
uman;

c) containere de colectare a animalelor 
moarte.

(3) Crescătoriile de vânat şi complexurile de 
vânătoare sunt supuse controlului sanitar- 
veterinar şi trebuie autorizate sanitar-veterinar, 
în conformitate cu prevederile legale.

c) containere de colectare a animalelor 
moarte.

(3) Crescătoriile de vânat şi complexurile de 
vânătoare sunt supuse controlului sanitar- 
veterinar şi trebuie autorizate sanitar-veterinar, 
în conformitate cu prevederile legale.

f

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, Industrie alimentara si 
dezvoltare rurala
Articolul 9 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

10.
CAPITOLUL IV

Cerinţe şi măsuri care trebuie aplicate în 
fondurile cinegetice CAPITOLUL IV

Cerinţe şi măsuri care trebuie aplicate în 
fondurile cinegeticeArt. 9: Delimitarea zonei infectate

Ţinând cont de situaţia epidemiologică a 
pestei porcine africane în România şi de Art. 9: Delimitarea zonei infectate
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criteriile regionalizării zonelor de restricţie, în 
conformitate cu art. 71 alin. (3) din 
Regulamentul 429/09-mar-2016 privind bolile 
transmisibile ale animalelor şi de modificare şi 
de abrogare a anumitor acte din domeniul 
sănătăţii animalelor ("Legea privind sănătatea 
animală"), se consideră că întreg teritoriul 
României se încadrează în aceeaşi unitate 
epidemiologică, respectiv zonă infectată mai 
veche de un an.

(l)Ţinând cont de situaţia epidemiologică a 
pestei porcine africane în România şi de 
criteriile regionalizării zonelor de restricţie, în 
conformitate cu art. 71 alin. (3) din 
Regulamentul 429/09-mar-2016 privind bolile 
transmisibile ale animalelor şi de modificare şi 
de abrogare a anumitor acte din domeniul 
sănătăţii animalelor ("Legea privind sănătatea 
animală"), se consideră că întreg teritoriul 
României se încadrează în aceeaşi unitate 
epidemiologică, respectiv zonă infectată mai 
veche de un an.

(2) Operatorii unităţilor de porcine deţinute 
asigură respectare măsurilor de biosecuritate 
consolidate aplicate în respectivele unităţi de 
porcine deţinute aşa cum sunt ele prevăzute în 
Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare 
nr. 605/2021 de stabilire a măsurilor speciale 
de combatere a pestei porcine clasice

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:Art. 10: Obligaţiile gestionarilor fondurilor 

cinegetice
(1) Gestionarii fondurilor cinegetice au Art. 10: Obligaţiile gestionarilor fondurilor
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obligaţia de a reduce densitatea populaţiei de 
mistreţi, prin:

a) interzicerea administrării de hrană 
pentru efectivele de mistreţi;

b) prin excepţie de la prevederile
prevăzute la lit. a) este admisă hrănirea 
mistreţilor la locurile de pândă, pentru 
momire, în vederea recoltării acestora;

c) încurajarea vânătorii care are ca obiect
anumite categorii de porci mistreţi, 
îndeosebi pentru femelele adulte şi 
subadulte; cota de vânătoare trebuie să 
fie echilibrată între masculi şi femele, 
50% din fiecare categorie, dintre femele 
având prioritate cele adulte şi
subadulte:

d) în conformitate cu legislaţia naţională, 
echipamentele tehnice suplimentare 
pentru vânătoare pot fi utilizate pentru a 
atinge obiectivul abordării strategice;

e) în timpul manipulării carcaselor de 
mistreţ, se aplică cerinţele minime de 
biosecuritate;

f) recoltarea mistreţilor este permisă prin 
orice metodă de vânătoare admisă de 
legislaţia în vigoare.

(2) Gestionarii fondurilor cinegetice au 
obligaţia de a respecta cerinţele specifice 
privind supravegherea activă şi pasivă

cinegetice
(1) Gestionarii fondurilor cinegetice au 
obligaţia de a reduce densitatea populaţiei de 
mistreţi, prin:

a ) hrănirea mistreţilor la locurile de pândă, 
pentru momire, în vederea recoltării acestora;
b) în timpul manipulării carcaselor de mistreţ, 
se aplica cerinţele minime de biosecuritate 
prevăzute la alin.(3).
c) recoltarea mistreţilor este permisă prin orice 
metoda de vânătoare admisă de legislaţia în 
vigoare, conform Anexei IV din regulamentul 
privind autorizarea, organizarea şi practicarea 
vânătorii din 04.06.2008, parte integrantă a 
Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.
(2) Gestionarii fondurilor cinegetice au 
obligaţia de a respecta cerinţele specifice 
privind supravegherea activă şi pasivă 
prevăzute în legislaţia specifică.

(3) Vânătorii şi personalul care vânează, caută 
cadavre şi/sau manipulează carcase de mistreţ 
au obligaţia să respecte cerinţe minime de 
biosecuritate:

a) fiecare fond cinegetic trebuie să aibă 
acces la un loc de manipulare al 
vânatului; acesta trebuie sa fie protejat
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prevăzute în legislaţia specifică. împotriva accesului neautorizat al 
oamenilor şi al animalelor, de orice fel, 
prevăzut cu container pentru colectarea 
organelor şi părţilor nedestinate 
consumului uman, să aibă disponibili 
dezinfectanţi eficienţi;

b) fiecare gestionar de fonduri cinegetice 
trebuie să deţină condiţii de refrigerare, 
în/sau cat mai aproape de fondurile 
cinegetice sau sa aibă acces la astfel 
de condiţii pentru păstrarea mistreţilor 
vânaţi pana la primirea rezultatelor de 
laborator pentru pesta porcina africana, 
pesta porcina clasica, trichineloză;

(3) Vânătorii şi personalul care vânează, caută 
cadavre şi/sau manipulează carcase de 
mistreţ au obligaţia să respecte cerinţe minime 
de biosecuritate:

a) fiecare fond cinegetic trebuie să aibă 
acces la un loc de manipulare al 
vânatului; acesta trebuie să fie protejat 
împotriva accesului neautorizat al
oamenilor şi al animalelor împrejmuit, 
dotat cu o sursă de apă de orice fel, 

tomberoane/containerprevăzut
pentru colectarea organelor şi părţilor 
nedestinate consumului uman, să aibă 
disponibili dezinfectanţi eficienţi. în 
cazul în care locul de manipulare al 
vânatului nu este disponibil într-un fond 
cinegetic, atunci ar trebui să se utilizeze 
cel mai apropiat fond cinegetic prevăzut 
cu un astfel de loc;

b) fiecare gestionar de fonduri cinegetice 
trebuie să deţină condiţii de refrigerare, 
(congelare sau păstrare în spaţii fără 
acces al persoanelor neautorizate sau 
animale în perioade reci) în sau cât mai 
aproape de fondurile cinegetice sau să 
aibă acces la astfel de condiţii pentru 
păstrarea mistreţilor vânaţi până la

cu

c) mistreţii vânaţi trebuie să rămână în 
locul de păstrare a carcaselor până la 
primirea rezultatelor testelor de 
laborator; doar carcasele cu rezultate 
negative la testele de laborator pot fi 
valorificate în consum cu respectarea 
prevederilor legale; este obligatorie 
identificarea individuală a carcaselor în 
conformitate cu prevederile secţiunii IV 
din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 
853/2004 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 29 aprilie 2004 de 
stabilire a unor norme specifice de 
igienă care se aplică alimentelor de
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primirea rezultatelor de laborator pentru 
pesta porcină africană, pesta porcină 
clasică, trichineloză;

c) mistreţii vânaţi trebuie să rămână în 
locul de păstrare a carcaselor până la 
primirea rezultatelor testelor de 
laborator: doar carcasele cu rezultate 
negative la testele de laborator pot fi 
valorificate în consum cu respectarea 
prevederilor legale; este obligatorie 
identificarea individuală a carcaselor în 
conformitate cu prevederile secţiunii IV 
din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 
853/2004 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 29 aprilie 2004 de 
stabilire a unor norme specifice de 
igienă care se aplică alimentelor de 
origine animală;

d) este interzisă abandonarea la 
întâmplare, în pădure, a organelor 
necomestibile, masei gastro-intestinale 
şi a pieii provenite de la animalele 
vânate. Mistreţii vânaţi vor fi transportaţi 
către locul de manipulare al vânatului 
într-un mod care să prevină scurgerea 
sângelui sau altor fluide organice;

e) în cazul căutării şi manipulării mistreţilor 
găsiţi morţi este obligatorie respectarea 
măsurile de biosecuritate pentru a evita

origine animală;
d) este interzisă abandonarea la 

întâmplare, în pădure, a organelor 
necomestibile, masei gastro-intestinale 
şi a pieii provenite de la animalele 
vânate. Mistreţii vânaţi vor fi transportaţi 
către locul de manipulare al vânatului 
într-un mod care să prevină scurgerea 
sângelui sau altor fluide organice;

e) în cazul căutării şi manipulării mistreţilor 
găsiţi morţi este obligatorie respectarea 
măsurile de biosecuritate pentru a evita 
posibila contaminare a mistreţilor din 
afara zonelor infectate şi a porcinelor 
deţinute din exploataţii:

f) după manipularea vânatului şi a 
subproduselor nedestinate consumului 
uman, locul, vehiculele de transport, 
spaţiului frigorific unde a fost păstrată 
carcasa, tomberoanele/ containerele 
pentru colectarea organelor şi părţilor 
nedestinate consumului uman precum 
şi toate obiectele şi instrumentelor ce au 
fost folosite trebuie să fie spălate şi 
dezinfectate cu dezinfectanţi autorizaţi;

g) subprodusele nedestinate consumului 
uman, inclusiv carcasele cu rezultat 
pozitiv şi carcasele contaminate vor fi 
distruse la o unitate autorizată pentru

t
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neutralizarea subproduselor de origine 
animală nedestinate consumului uman; 

h) neutralizarea cadavrelor de mistreţi 
găsiţi morţi - poate fi efectuata prin 
îngropare la mare adâncime sau 
incinerare la fata locului cu aprobarea în 
Centrul Local de Combatere a Bolilor, în 
locurile şi cu specificaţiile autorităţile 
locale care răspund de protecţia 
mediului

posibila contaminare a mistreţilor din 
afara zonelor infectate şi a porcinelor 
deţinute din exploataţii;

f) după manipularea vânatului şi a 
subproduselor nedestinate consumului 
uman, locul, vehiculele de transport, 
spaţiului frigorific unde a fost păstrată 
carcasa, tomberoanele/ containerele 
pentru colectarea organelor şi părţilor 
nedestinate consumului uman precum 
şi toate obiectele şi instrumentelor ce 
au fost folosite trebuie să fie spălate şi 
dezinfectate cu dezinfectanţi autorizaţi;

g) subprodusele nedestinate consumului 
uman, inclusiv carcasele cu rezultat 
pozitiv şi carcasele contaminate vor fi 
distruse la o unitate autorizată pentru 
neutralizarea subproduselor de origine 
animală nedestinate consumului uman;

h) prin excepţie de la prevederile de la lit. 
g) neutralizarea cadavrelor de mistreţi 
găsiţi morţi - poate fi efectuată prin 
îngropare la mare adâncime sau 
incinerare la faţa locului cu aprobarea 
în Centrul Local de Combatere a

i) la partidele de vânătoare este
respectarea

instrucţiunilor/regulilor prevăzute de 
Ghidul de bune practici de vânătoare;
j) asociaţiile de profil întocmesc 
ghiduri/proceduri de bune practici de 
vânătoare şi le supun aprobării/avizării 
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 
şi Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor.

obligatorie

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare ruralaBolilor;

i) la partidele de 
obligatorie

vânătoare este 
respectarea 

instrucţiunilor/regulilor prevăzute de
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Ghidul de bune practici de vânătoare; 
j) asociaţiile de profil întocmesc 

ghiduri/proceduri de bune practici de 
vânătoare şi le supun aprobării/avizării 
Ministerului Mediului, Apelor şl 
Pădurilor şi Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor.

12. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:Art. 11: Stimulente acordate pentru 

încurajarea realizării supravegherii pestei 
porcine africane acordate prin Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor 
(1) Pentru porcii mistreţi găsiţi morţi sau 
bolnavi, precum şi pentru mistreţii împuşcaţi la 
solicitarea expresă a autorităţii competente, în 
vederea stabilirii diagnosticului sau pentru 
mistreţii morţi în accidente, proveniţi din 
fondurile cinegetice, gestionarii acestor 
fonduri, alte persoane implicate în 
managementul silvic sau al faunei ori, după 
caz, vânătorii primesc un stimulent, după cum 
urmează:

a) 750 lei pentru fiecare cadavru pentru 
care s-a făcut anunţarea, de la care au 
fost prelevate probe şi duse la

Art. 11: Stimulente acordate pentru 
încurajarea realizării supravegherii pestei 
porcine africane acordate prin Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor 
(1) Pentru porcii mistreţi găsiţi morţi sau 
bolnavi, precum şi pentru mistreţii împuşcaţi la 
solicitarea expresă a autorităţii competente, în 
vederea stabilirii diagnosticului sau pentru 
mistreţii morţi în accidente, proveniţi din 
fondurile cinegetice, gestionarii acestor 
fonduri, alte persoane implicate în 
managementul silvic sau al faunei ori, după 
caz, vânătorii primesc un stimulent, după cum 
urmează:
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laboratoarele a) 900 lei pentru flecare cadavru pentru 
care s-a făcut anunţarea, de la care au 
fost prelevate probe şi duse la 
laboratoarele sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor din cadrul 
direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor judeţene 
respectând condiţiile de biosecurilate la 
prelevare, ambalare şi transport al 
probelor şi cerinţele de la art. 10 alin. 
(3) şi care a fost neutralizat în 
conformitate cu prevederile legale; 
neutralizarea carcaselor se va dovedi 
prin prezentarea unui document 
justificativ - document de mişcare emis 
de unitatea autorizată pentru 
neutralizarea subproduselor de origine 
animală;

b) 650 lei pentru fiecare cadavru pentru 
care s-a făcut anunţarea şi a fost dus la 
laboratoarele sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor din cadrul 
direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor judeţene, 
respectând condiţiile de biosecuritate în 
timpul transportului şi cerinţele de la art. 
10 alin. (3);

c) 450 lei pentru fiecare cadavru pentru 
care s-a făcut anunţarea, de la care au

sanitar-veterinare 
pentru siguranţa alimentelor din cadrul 
direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru 
siguranţa
respectând condiţiile de biosecuritate la 
prelevare, ambalare şi transport al 
probelor şi cerinţele de la art. 10 alin. 
(3) şi care a fost neutralizat în 
conformitate cu prevederile legale; 
neutralizarea carcaselor se va dovedi

Şl

alimentelor judeţene

prin prezentarea unui document 
justificativ - document de mişcare emis 
de unitatea autorizată pentru 
neutralizarea subproduselor de origine 
animală;

b) 500 lei pentru fiecare cadavru pentru 
care s-a făcut anunţarea şi a fost dus la 
laboratoarele sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor din cadrul 
direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor judeţene, 
respectând condiţiile de biosecuritate în 
timpul transportului şi cerinţele de la art. 
10 alin. (3);

c) 300 lei pentru fiecare cadavru pentru 
care s-a făcut anunţarea, de la care au 
fost prelevate probe şi duse la 
laboratoarele sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor din cadrul

î
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direcţiilor sanitar-veterinare şl pentru 
siguranţa
respectând condiţiile de biosecuritate la 
prelevare, ambalare şi transport al 
probelor şi cerinţele de la art. 10 alin. 
(3) care a fost neutralizat prin 
incinerarea şi/sau îngroparea la faţa 
locului.

(2) Neutralizarea subproduselor de origine 
animală trebuie efectuată, prioritar, prin 
predarea către o unitate autorizată pentru 
procesarea/eliminarea subproduselor de 
origine animală nedestinate consumului uman. 
în situaţii excepţionale, în care transportul 
până la cea mai apropiată unitate autorizată 
pentru procesarea/eliminarea subproduselor 
de origine animală nedestinate consumului 
uman nu îndeplineşte cerinţele de colectare în 
siguranţă sau capacităţile de eliminare a 
acestora sunt depăşite, este posibilă şi 
incinerarea şi/sau îngroparea la faţa locului a 
subproduselor de origine animală.
(3) Pentru fiecare porc mistreţ vânat de la care 
se prezintă probe la laboratoarele sanitar- 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din 
cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor judeţene, gestionarul 
fondului cinegetic va primi un stimulent de 65 
lei. Sumele sunt acordate pentru fiecare set de

fost prelevate probe şi duse la 
laboratoarele sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor din cadrul 
direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa
respectând condiţiile de biosecuritate la 
prelevare, ambalare şi transport al 
probelor şi cerinţele de la art. 10 alin. 
(3) care a fost neutralizat prin 
incinerarea şi/sau îngroparea la faţa 
locului.

(2) Neutralizarea subproduselor de origine 
animală trebuie efectuată, prioritar, prin 
predarea către o unitate autorizată pentru 
procesarea/eliminarea subproduselor de 
origine animală nedestinate consumului uman. 
în situaţii excepţionale, în care transportul 
până la cea mai apropiată unitate autorizată 
pentru procesarea/eliminarea subproduselor 
de origine animală nedestinate consumului 
uman nu îndeplineşte cerinţele de colectare în 
siguranţă sau capacităţile de eliminare a 
acestora sunt depăşite, este posibilă şi 
incinerarea şi/sau îngroparea la faţa locului a 
subproduselor de origine animală.
(3) Pentru fiecare porc mistreţ vânat de la care 
se prezintă probe la laboratoarele sanitar- 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din 
cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru

alimentelor ' judeţene

judeţenealimentelor
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organe aduse la laborator; carcasa trebuie 
păstrată până la obţinerea rezultatelor de 
laborator privind pesta porcină africană, în 
condiţii optime din punct de vedere sanitar- 
veterinar.
(4) Fondurile necesare pentru plata sumelor 
prevăzute la alin. (1) şi (3) sunt asigurate din 
bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; în 
cadrul programelor cofinanţate, aprobate 
anual de Comisia Europeană.
(5) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor recuperează 
sumele aprobate cu acest scop, în 
conformitate cu deciziile Grant anuale ale 
Comisiei Europene; diferenţa dintre sumele 
acordate din bugetul de stat, prevăzute la alin. 
(1) şi (3) şi sumele aprobate anual pentru 
rambursare de către Comisia Europeană 
reprezintă cheltuială neeligibilă a Programului 
de control şi eradicare a pestei porcine 
africane şi se evidenţiază ca atare în bugetul 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor.

siguranţa alimentelor judeţene, gestionarul 
fondului cinegetic va primi un stimulent de 65 
lei. Sumele sunt acordate pentru fiecare set de 
organe aduse la laborator; carcasa trebuie 
păstrată până la obţinerea rezultatelor de 
laborator privind pesta porcină africană, în 
condiţii optime din punct de vedere sanitar- 
veterinar.
(4) Fondurile necesare pentru plata sumelor 
prevăzute la alin. (1) şi (3) sunt asigurate din 
bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(5) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor recuperează 
sumele aprobate cu acest scop, în 
conformitate cu deciziile Grant anuale ale 
Comisiei Europene; diferenţa dintre sumele 
acordate din bugetul de stat, prevăzute la alin. 
(1) şi (3) şi sumele aprobate anual pentru 
rambursare de către Comisia Europeană 
reprezintă cheltuială neeligibilă a Programului 
de control şi eradicare a pestei porcine 
africane şi se evidenţiază ca atare în bugetul 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor.

' Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala
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13.
Art. 12; Compensări acordate gestionarilor 
fondurilor cinegetice pentru reducerea 
densităţii populaţiei de mistreţi, respectiv 
pentru realizarea supravegherii active a 
pestei porcine africane acordate prin 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
(1) Gestionarilor fondurilor cinegetice li se 
acordă;

a) 500 lei pentru fiecare porc mistreţ
împuşcat, provenit din fondurile 
cinegetice, de la care s-au recoltat 
probe în vederea stabilirii diagnosticului 
de pestă porcină africană şi pentru care 
s-a confirmat boala;

b) 250 lei pentru fiecare porc mistreţ
împuşcat, provenit din fondurile 
cinegetice, de la care sau recoltat probe 
în vederea stabilirii diagnosticului de 
pestă porcină africană la care nu s-a 
confirmat boala;

c) suma echivalentă pentru 12 litri
combustibil/1000 ha pentru efectuarea 
patrulărilor în vederea depistării
cadavrelor de mistreţi.

(2) Pentru a beneficia de suma prevăzută la 
alin. (1) lit. a), gestionarul fondului cinegetic 
trebuie să prezinte documentul de mişcare 
emis de unitatea autorizată pentru

Art. 12: Compensări acordate gestionarilor 
fondurilor cinegetice pentru reducerea 
densităţii populaţiei de mistreţi, respectiv 
pentru realizarea supravegherii active a 
pestei porcine africane acordate prin 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
(1) Gestionarilor fondurilor cinegetice li se 
acordă;

a) 500 lei pentru fiecare porc mistreţ 
împuşcat, provenit din fondurile 
cinegetice, de la care s-au recoltat 
probe în vederea stabilirii diagnosticului 
de pestă porcină africană şi pentru care 
s-a confirmat boala;

b) 250 lei pentru fiecare porc mistreţ 
împuşcat, provenit din fondurile 
cinegetice, de la care sau recoltat probe 
în vederea stabilirii diagnosticului de 
pestă porcină africană la care nu s-a 
confirmat boala;

c) suma echivalentă pentru 12 litri 
combustibil/1000 h, lunar pentru 
efectuarea patrulărilor în vederea 
depistării cadavrelor de mistreţi.

(2) Pentru a beneficia de suma prevăzută la 
alin. (1) lit. a), gestionarul fondului cinegetic 
trebuie să prezinte documentul de mişcare 
emis de unitatea autorizată pentru

i
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neutralizarea subproduselor de origine
animală - carcase, organe necomestibile, 
masa gastro-intestinală şi pielea rezultate în 
urma toaletării mistreţului vânat.
(3) Pentru a beneficia de suma prevăzută la
alin. (1) lit. b), gestionarul fondului cinegetic 
trebuie să prezinte dovada păstrării carcasei în 
condiţii igienice şi documentul de mişcare 
emis de unitatea autorizată pentru
neutralizarea subproduselor de origine
animală - organe necomestibile, masa gastro- 
intestinală şi pielea rezultate în urma toaletării 
mistreţului vânat.
(4) Fondurile necesare pentru plata sumelor 
prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt asigurate 
din bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor.
(5) Fondurile necesare pentru plata sumelor 
prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt asigurate din 
bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, prin gărzile forestiere pe raza cărora 
se află fondurile cinegetice, în baza proceselor 
verbale de patrulare, din sumele asigurate de 
la bugetul de stat cu această destinaţie; costul 
combustibilului va fi stabilit la preţul pieţei din 
fiecare zi de întâi a lunii în care se face 
decontul.

neutralizarea subproduselor de origine animală 
- carcase, organe necomestibile, masa gastro- 
intestinală şi pielea rezultate în urma toaletării 
mistreţului vânat.
(3) Pentru a beneficia de suma prevăzută la 
alin. (1) lit. b), gestionarul fondului cinegetic 
trebuie să prezinte dovada păstrării carcasei în 
condiţii igienice şi documentul de mişcare emis 
de unitatea autorizată pentru neutralizarea 
subproduselor de origine animală - organe 
necomestibile, masa gastro-intestinală şi 
pielea rezultate în urma toaletării mistreţului 
vânat.
(4) Fondurile necesare pentru plata sumelor 
prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt asigurate 
din bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor.
(5) Fondurile necesare pentru plata sumelor 
prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt asigurate din 
bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, prin gărzile forestiere pe raza cărora 
se află fondurile cinegetice, în baza proceselor 
verbale de patrulare, din sumele asigurate de 
la bugetul de stat cu această destinaţie; costul 
combustibilului va fi stabilit la preţul pieţei din 
fiecare zi de întâi a lunii în care se face 
decontul.
Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si
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dezvoltare rurala

Articolul 13 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

14.

CAPITOLUL V
Informarea publicului privind riscul pestei 

porcine africane CAPITOLUL V
Informarea publicului privind riscul pestei 

porcine africaneArt. 13: Campanii de informare/avertizare 
destinate crescătorilor de porcine
(1) Atunci când există motive întemeiate de 
suspiciune că anumite animale sau produse ar 
putea prezenta un risc, Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi unităţile subordonate acesteia, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
Ministerul Afacerilor Interne, instituţia 
prefectului şi consiliile judeţene fac 
demersurile necesare pentru a informa 
publicul larg cu privire la natura riscului şi la 
măsurile care se iau sau care urmează să fie 
luate pentru a preveni sau pentru a ţine sub 
control riscul respectiv, având în vedere 
natura, gravitatea şi amploarea riscului şi 
interesul publicului de a fi informat.
(2) Campaniile de informare/avertizare 
destinate crescătorilor de porcine din toate 
sistemele de creştere şi patronatelor de profil 
trebuie realizate astfel încât să informeze

Art. 13: Campanii de informare/avertizare 
destinate crescătorilor de porcine
(1) Atunci când există motive întemeiate de 
suspiciune că anumite animale sau produse ar 
putea prezenta un risc, Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi unităţile subordonate acesteia. 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
Ministerul Afacerilor Interne, instituţia 
prefectului şi consiliile judeţene fac 
demersurile necesare pentru a informa publicul 
larg cu privire la natura riscului şi la măsurile 
care se iau sau care urmează să fie luate 
pentru a preveni sau pentru a ţine sub control 
riscul respectiv, având în vedere natura, 
gravitatea şi amploarea riscului şi interesul 
publicului de a fi informat.
(2) Campaniile de informare/avertizare 
destinate crescătorilor de porcine din toate

I
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crescătorii de porcine cu privire la strategia 
urmată de autorităţi, la rolul crescătorilor de 
porcine în respectarea măsurilor de 
biosecuritate, la notificarea precoce a bolii şi la 
participarea activă la supravegherea stării de 
sănătate a animalelor deţinute.

sistemele de creştere şi patronatelor de profil 
trebuie realizate astfel încât să informeze 
crescătorii de porcine cu privire la strategia 
urmată de autorităţi, la rolul crescătorilor de 
porcine în respectarea măsurilor de 
biosecuritate, la notificarea precoce a bolii şi la 
participarea activă la supravegherea stării de 
sănătate a animalelor deţinute.

15. Articolul 14 se modifica si va avea 
următorul cuprins:CAPITOLUL VI

Cerinţele privind mişcarea porcinelor pe 
teritoriul României CAPITOLUL VI

Cerinţele privind mişcarea porcinelor pe 
teritoriul României 

Art. 14: Mişcarea porcinelor vii
Având în vedere pericolul cauzat de virusul 
pestei porcine africane şi riscul de difuzare al 
acestuia, mişcarea porcinelor vii pe teritoriul 
României se efectuează numai dacă acestea 
sunt identificate, înregistrate în Baza Naţională 
de Date a SNIIA şi însoţite de:
a) certificat de sănătate pentru porcinele 
transportate între exploataţiile comerciale sau 
de la exploataţia comercială la exploataţia 
noncomercială;
b) documente de mişcare în conformitate cu

Art. 14: Mişcarea porcinelor vii
Având în vedere pericolul cauzat de virusul 
pestei porcine africane şi riscul de difuzare al 
acestuia, mişcarea porcinelor vii pe teritoriul 
României se efectuează numai dacă acestea 
sunt identificate, înregistrate în Baza Naţională 
de Date - SNIIA şi însoţite de:

a) certificat de sănătate;
b) documente de mişcare în conformitate 

cu legislaţia din domeniul înregistrării şi 
identificării porcinelor.

c) porcinele destinate abatorizării, 
suplimentar documentelor prevăzute la

i
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lit. a) şi lit. b), vor fi însoţite şi de 
document de lanţ alimentar, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
853/2004 şi cu Regulamentul de punere 
în aplicare (UE) 627/2019 al Comisiei 
din 15 martie 2019 de stabilire a unor 
modalităţi practice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale asupra 
produselor de origine animală destinate 
consumului uman în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 625/2017 şi de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2074/2005 al Comisiei în ceea ce 
priveşte controalele oficiale.

legislaţia din domeniul înregistrării şi
identificării porcinelor.
c) porcinele destinate abatorizării, suplimentar 
documentelor prevăzute la lit. a) şi lit. b), vor fi 
însoţite şi de document de lanţ alimentar, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
853/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a 
unor norme specifice de igienă care se aplică 
alimentelor de origine animală şi cu
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
627/2019 al Comisiei din 15 martie 2019 de 
stabilire a unor modalităţi practice uniforme 
pentru efectuarea controalelor oficiale asupra 
produselor de origine animală destinate 
consumului uman în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 15 martie 2017 
privind controalele oficiale şi alte activităţi 
oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea 
legislaţiei privind alimentele şi furajele, a 
normelor privind sănătatea şi bunăstarea 
animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de 
protecţie a plantelor, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 
396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 
1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 
652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2031 
ale Parlamentului European şi ale Consiliului,

i

\
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a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 
1099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 
98/58/CE
2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi 
de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 
854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale 
Parlamentului European şi ale Consiliului, 

D i recti velo r 89/608/C E E, 
91/496/CEE,

I

1999/74/CE 2007/43/CE,

precum şi a 
89/662/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului 
şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului

90/425/CEE,

(Regulamentul privind controalele oficiale) şi 
de modificare Regulamentului (CE) nr. 
2074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005
de stabilire a măsurilor de aplicare privind 
anumite produse reglementate de 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al
Parlamentului European şi al Consiliului şi 
organizarea unor controale oficiale prevăzute 
de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului şi 
(CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European 
şi al Consiliului, de derogare de la 
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al
Parlamentului European şi al Consiliului şi de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr.
853/2004 şi (CE) nr. 854/2004

Amendament al Comisiei pentru
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«
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

16.
Art. 15: Suportarea costurilor aferente 
certificării de sănătate
Costurile aferente certificării de sănătate la 
mişcarea din exploataţia comercială de la 
origine sunt suportate de către operatorii 
animalelor.

Art. 15: Suportarea costurilor aferente
certificării de sănătate
Costurile aferente certificării de sănătate la
mişcarea din exploataţia comercială de la
origine sunt suportate de către deţinătorii
animalelor.

17. Art. 16: Obligativitatea respectării
dispoziţiei de reţinerea oficială
Operatorii au obligaţia să respecte toate 
restricţiile sanitar - veterinare impuse de 
autoritatea competentă, prin emiterea 
dispoziţiei de reţinerea oficială în exploataţie, 
atunci când se suspicionează pesta porcină 
africană.

Art. 16: Obligativitatea respectării
dispoziţiei de reţinerea oficială
Operatorii au obligaţia să respecte toate 
restricţiile sanitar - veterinare impuse de 
autoritatea competentă, prin emiterea 
dispoziţiei de reţinerea oficială în exploataţie, 
atunci când se suspicionează pesta porcină 
africană.

Articolul 17 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

18.

CAPITOLUL VII 
Obligaţiile privind ecarisarea

CAPITOLUL VII 
Obligaţiile privind ecarisarea 

Art. 17. - Cerinţe privind ecarisarea în cazul 
exploataţilor non-comerciale şi de tip 
familial

Art. 17: Cerinţe privind ecarisarea în cazul 
exploataţilor tip gospodăresc
(1) Operatorii care deţin porcine în
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exploataţiile tip gospodăresc au obligaţia să 
respectării legislaţiei în vigoare privind 
ecarisarea.
(2) Ecarisarea porcinele moarte din 
exploataţiile tip gospodăresc, care nu au fost 
diagnosticate cu pestă porcină africană, se 
face în conformitate cu cerinţele Ordonanţei 
Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
55/2017.
(3) Ecarisarea porcinelor moarte în cazul 
suspiciunii sau în cazul confirmării pestei 
porcine africane într-o exploataţie comercială 
se face în conformitate cu planul de măsuri 
aprobat în cadrul Centrului Local de 
Combatere a Bolilor.

(1) Operatorii care deţin porcine în exploataţiile 
noncomerciale şi exploataţiile de tip familial
au obligaţia de a nu abandona animale moarte 
şi resturi de animale moarte, precum şi de a 
nu utiliza metode alternative de 
îngropare/incinerare a acestora, fără 
aprobarea autorităţii competente.
(2) Ecarisarea porcinelor moarte din 
exploataţiile noncomerciale şi exploataţiile de 
tip familial, care nu au fost diagnosticate cu 
pestă porcină africană, se face în conformitate 
cu prevederile legislaţiei incidente în vigoare.
(3) Ecarisarea porcinelor moarte în cazul 
suspiciunii sau în cazul confirmării pestei 
porcine africane într-o exploataţie 
noncomercială şi exploataţiile de tip familial 
se face în conformitate cu planul de măsuri 
aprobat în cadrul Centrului Local de 
Combatere a Bolilor.

(4) Operatorii au obligaţia să respecte măsurile 
stabilite în cadrul Centrului Local de 
Combatere a Bolilor, aflate în responsabilitatea 
acestora.

I

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 

dezvoltare rurala

19. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:Art. 18: Cerinţe privind ecarisarea în cazul
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exploataţilor comerciale
(1) Operatorii care deţin porcine în 
exploataţiile comerciale au obligaţia să 
întocmească contract cu o unitate autorizată 
pentru neutralizarea subproduselor de origine 
animală.
(2) Ecarisarea porcinelor moarte din 
exploataţiile comerciale care nu au fost 
diagnosticate cu pestă porcină africană se 
face printr-o unitate de neutralizare autorizată 
în baza contractului întocmit în conformitate cu 
alin. (1).
(3) Ecarisarea porcinelor moarte în cazul 
suspiciunii sau în cazul confirmării pestei 
porcine africane într-o exploataţie comercială 
se face în conformitate cu planul de măsuri 
aprobat în cadrul Centrului Local de 
Combatere a Bolilor.

I
î

Art. 18 Cerinţe privind ecarisarea în cazul 
exploataţiilor comerciale

(1) Operatorii care deţin porcine în 
exploataţiile comerciale profesionale au 
obligaţia să încheie un contract cu o unitate 
pentru neutralizarea subproduselor de origine 
animală autorizată sanitar-veterinar, în cazul 
în care nu deţin incinerator propriu.
(2) Ecarisarea porcinelor moarte din 
exploataţiile comerciale care nu au fost 
diagnosticate cu pestă porcină africană se 
face printr-o unitate de neutralizare autorizată 
sau incinerator propriu.

(3) Ecarisarea porcinelor moarte în cazul 
suspiciunii sau în cazul confirmării pestei 
porcine africane într-o exploataţie comercială 
se face în conformitate cu planul de măsuri 
aprobat în cadrul Centrului Local de 
Combatere a Bolilor.

I

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 

dezvoltare rurala

20. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:Art. 19: Cerinţe privind ecarisarea în cazul 

crescătoriilor şi complexurilor de 
vânătoare
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(1) Operatorii care deţin crescătoriile şi 
complexurile de vânătoare au obligaţia să 
întocmească contract cu o unitate autorizată 
pentru neutralizarea subproduselor de origine 
animală.
(2) Ecarisarea porcinelor sălbatice moarte din 
astfel de unităţi care nu au fost diagnosticate 
cu pestă porcină africană se face printr-o 
unitate de neutralizare autorizată în baza 
contractului întocmit în conformitate cu alin.

Art. 19: Cerinţe privind ecarisarea în cazul 
crescătoriilor şi compiexurilor de vânătoare
(1) Operatorii care deţin crescătoriile şi 
complexurile de vânătoare au obligaţia să 
întocmească contract cu o unitate autorizată 
pentru neutralizarea subproduselor de origine 
animală.
(2) Ecarisarea porcinelor sălbatice moarte din 
astfel de unităţi care nu au fost diagnosticate 
cu pestă porcină africană se face printr-o 
unitate de neutralizare autorizată în baza 
contractului întocmit în conformitate cu alin.

(1).
(3) Ecarisarea porcinelor sălbatice moarte în 
cazul suspiciunii sau în cazul confirmării pestei 
porcine africane într-o astfel de exploataţie se 
face în conformitate cu planul de măsuri 
aprobat în cadrul Centrului Local de 
Combatere a Bolilor.

(1).
(3) Ecarisarea porcinelor sălbatice moarte în 
cazul suspiciunii sau în cazul confirmării pestei 
porcine africane într-o astfel de exploataţie se 
face în conformitate cu planul de măsuri 
aprobat în cadrul Centrului Local de 
Combatere a Bolilor.

Articolul 20 se modifică şi va avea următorui 
cuprins:

21. Art. 20: Cerinţe privind ecarisarea în cazul 
fondurilor cinegetice
(1) Fiecare fond cinegetic/asociere de fonduri 
cinegetice are obligaţia să întocmească 
contract cu o unitate autorizată pentru 
neutralizarea subproduselor de origine 
animală;
(2) Gestionarii fondurilor cinegetice, alte 
persoane implicate în managementul silvic sau

Art. 20: Cerinţe privind ecarisarea în cazul 
fondurilor cinegetice
(1) Fiecare fond cinegetic/asociere de fonduri 
cinegetice are obligaţia să întocmească 
contract cu o unitate autorizată pentru 
neutralizarea subproduselor de origine
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al faunei, sau după caz vânătorii au obligaţia 
să predea, pentru neutralizare, la unităţile 
menţionate la alin. (1) cadavrele porcilor 
mistreţi găsiţi morţi şi a celor bolnavi împuşcaţi 
în scop de diagnostic.
(3) Gestionarii fondurilor cinegetice, alte 
persoane implicate în managementul silvic sau 
al faunei, sau după caz vânătorii au obligaţia 
să predea la unităţile menţionate la alin. (1) 
carcasele diagnosticate pozitiv la pesta 
porcină africană, organele necomestibile, 
masa gastro-intestinală şi pielea rezultate în 
urma toaletării mistreţilor vânaţi.
(4) Prin excepţie de la prevederile de la alin.
(1) , în situaţia în care 
subproduselor de origine animală nu este 
posibilă într-o unitate autorizată pentru 
neutralizare subproduselor de origine animală 
nedestinate consumului uman, neutralizarea 
poate fi efectuată prin îngropare la mare 
adâncime sau incinerare la faţa locului - cu 
aprobarea în Centrul Local de Combatere a 
Bolilor.
(5) Prin excepţie de la prevederile de la alin.
(2) , cadavrele porcilor mistreţi găsiţi morţi şi a 
celor bolnavi împuşcaţi în scop de diagnostic 
pot fi transportate ca atare, cu respectarea 
cerinţelor de biosecuritate, la laboratoarele 
judeţene în scop de diagnostic.

animală;
(2) Gestionarii fondurilor cinegetice, alte 
persoane implicate în managementul silvic sau 
al faunei, sau după caz vânătorii au obligaţia 
să predea, pentru neutralizare, la unităţile 
menţionate la alin. (1) cadavrele porcilor 
mistreţi găsiţi morţi şi a celor bolnavi împuşcaţi 
în scop de diagnostic.
(3) Gestionarii fondurilor cinegetice, alte 
persoane implicate în managementul silvic sau 
al faunei, sau după caz vânătorii au obligaţia 
să predea la unităţile menţionate la alin. (1) 
carcasele diagnosticate pozitiv la pesta 
porcină africană, organele necomestibile, 
masa gastro-intestinală şi pielea rezultate în 
urma toaletării mistreţilor vânaţi.
(4) Prin excepţie de la prevederile de la alin.
(1) , in situaţia in care neutralizarea 
subproduselor de origine animala nu este 
posibila într-o unitate autorizata pentru 
neutralizare subproduselor de origine animala 
nedestinate consumului uman, neutralizarea 
poate fi efectuata prin îngropare sau incinerare 
la faţa locului - prin decizia Centrul Local de 
Combatere a Bolilor.
(5) Prin excepţie de la prevederile de la alin.
(2) , cadavrele porcilor mistreţi găsiţi morţi şi a 
celor bolnavi împuşcaţi în scop de diagnostic 
pot fi transportate ca atare, cu respectarea

neutralizarea
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cerinţelor de biosecuritate, la laboratoarele 
judeţene în scop de diagnostic.

22.
Art. 21: Eficientizarea activităţii de 
ecarisare
în vederea eficientizării activităţii de ecarisare 
incineratoarele mobile din gestiunea Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor vor fi preluate de către 
consiliile judeţene.

Articolul 21 se elimină

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, Industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

23. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

CAPITOLUL VIII

Atribuţii şi competenţe ale autorităţilor şi 
instituţiilor publice implicate în domeniul 

creşterii porcinelor şi în prevenirea 
răspândirii, monitorizarea şi combaterea 

bolilor porcinelor

CAPITOLUL VIII

Atribuţii şi competenţe ale autorităţilor şl 
Instituţiilor publice implicate în domeniul 

creşterii porcinelor şi în prevenirea 
răspândirii, monitorizarea şi combaterea 

bolilor porcinelorArt. 22: Autorităţile şi instituţiile publice 
implicate în domeniul creşterii porcinelor şi 
în prevenirea răspândirii, monitorizarea şi 
combaterea bolilor porcinelor
Autorităţile şi instituţiile publice implicate în 
domeniul creşterii porcinelor şi în prevenirea 
răspândirii, monitorizarea şi combaterea bolilor

Art. 22: Autorităţile şi instituţiile publice 
implicate în domeniul creşterii porcinelor şi 
în prevenirea răspândirii, monitorizarea şi 
combaterea bolilor porcinelor
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porcinelor sunt: Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor; Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor; Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Finanţelor; Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei; Ministerul 
Sănătăţii; Ministerului Apărării Naţionale; 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, 
consiliile judeţene; consiliile locale şi primăriile.

Autorităţile şi instituţiile publice implicate în 
domeniul creşterii porcinelor şi în prevenirea 
răspândirii, monitorizarea şi combaterea bolilor 
porcinelor sunt: Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor; Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor; Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, consiliile judeţene; 
consiliile locale şi primăriile.

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

Articolul 23 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

24.
Art. 23: Atribuţiile şi responsabilităţile 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
stabileşte, prin acte normative proprii:

a) politicile de creştere, condiţiile 
zootehnice;

b) dimensionarea exploataţiilor de porcine 
în România;

c) activitatea de reproducţie;

Art. 23: Atribuţiile responsabilităţile 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
stabileşte, prin acte normative proprii:

a) politicile de creştere, condiţiile 
zootehnice;
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b) dimensionarea exploataţiilor de porcine 
în România:

c) activitatea de reproducţie;

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
asigură fondurile necesare activităţii de 
neutralizare/ecarlsare eficientă a teritoriului.

Alin.(2) se elimină

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

Articolul 24 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

25.

Art. 24: Atribuţiile şi responsabilităţile 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor
(1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte, prin 
acte normative proprii:

a) condiţiile minime de biosecuritate pe 
care trebuie să le îndeplinească fiecare 
tip de exploataţie de creştere a 
porcinelor;

b) cerinţele de certificare sanitar- 
veterinară în vederea mişcării 
porcinelor pe teritoriul României.

Art. 24: Atribuţiile şi responsabilităţile 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor

(1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte, prin 
acte normative proprii:

a) condiţiile minime de biosecuritate pe 
care trebuie să le îndeplinească fiecare tip de 
exploataţie de creştere a porcinelor;

b) cerinţele de certificare sanitar-veterinară 
în vederea mişcării porcinelor pe teritoriul 
României.
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(2) In condiţiile art. 3, art. 6, art. 9 şi art.12 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor are următoarele atribuţii 
şi responsabilităţi;

a) elaborează şi promovează Programul 
de supraveghere, prevenire şi control al 
pestei porcine africane în România;

b) elaborează procedurile specifice privind 
prevenirea, combaterea şi controlul 
pestei porcine africane;

c) transmite şi susţine măsurile aferente 
prevenirii, combaterii şi controlului 
pestei porcine africane în relaţia cu 
serviciile specializate ale Comisiei 
Europene;

d) monitorizează 
gestionează datele privind evoluţia 
pestei porcine africane;

e) alocă şi eliberează fondurile necesare 
achiziţiei echipamentelor şi materialelor 
necesare testării în laborator a probelor 
prelevate pentru diagnosticul de 
laborator şi asigură respectarea 
termenelor de diagnostic, pentru 
identificarea precoce a virusului pestei 
porcine africane;

f) reactualizează periodic analiza de risc, 
în funcţie de evoluţia pestei porcine

(2) în condiţiile art. 3, art. 6, art. 9 şi art.12 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor are următoarele atribuţii 
şi responsabilităţi;

a) elaborează şi promovează Programul 
de supraveghere, prevenire şi control al pestei 
porcine africane în România;

b) elaborează procedurile specifice privind 
prevenirea, combaterea şi controlul pestei 
porcine africane;

c) transmite şi susţine măsurile aferente 
prevenirii, combaterii şi controlului pestei 
porcine africane în relaţia cu serviciile 
specializate ale Comisiei Europene;

d) monitorizează, evaluează şl 
gestionează datele privind evoluţia pestei 
porcine africane;

e) alocă şi eliberează fondurile necesare 
achiziţiei echipamentelor şi materialelor 
necesare testării în laborator a probelor 
prelevate pentru diagnosticul de laborator şi 
asigură respectarea termenelor de diagnostic, 
pentru Identificarea precoce a virusului pestei

l

evaluează Şl
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africane în România şi în ţările terţe 
vecine:

g) reactualizează, atunci când este cazul, 
Planul de contingenţă pentru pesta 
porcină africană;

h) iniţiază măsurile de control la 
confirmarea oficială a pestei porcine 
africane şi le supune aprobării Centrului 
Naţional de Combatere a Bolilor sau 
Centrului Local de Combatere a Bolilor;

i) solicită, în situaţia creşterii gradului de

porcine africane;

f) reactualizează periodic analiza de risc, 
în funcţie de evoluţia pestei porcine africane în 
România şi în ţările terţe vecine;

g) reactualizează, atunci când este cazul, 
Planul de contingenţă pentru pesta porcină 
africană;

iniţiază măsurile de control la 
confirmarea oficială a pestei porcine africane şi 
le supune aprobării Centrului Naţional de 
Combatere a Bolilor sau Centrului Local de 
Combatere a Bolilor;

i) în situaţia creşterii gradului de risc sau a 
confirmării oficiale a pestei porcine africane, 
asigură convocarea Centrului Naţional de 
Combatere a Bolilor prin secretariatul tehnic, 
format din specialişti ai Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, organizat potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr.42/2004, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 
nr.215/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului 
nr.1189/2009 privind organizarea, funcţionarea 
şi atribuţiile Centrului Naţional de Combatere a 
Bolilor şi ale structurilor din componenţa 
acestuia”.

h)

risc sau a confirmării oficiale a pestei 
porcine africane, întrunirea Comitetului 
Naţional pentru Situaţii Speciale de 

vedereaUrgenţă
Centrului Naţional de Combatere a 
Bolilor, organizat potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 şi 
ale Hotărârii Guvernului nr. 1.189/2009

în convocării

privind organizarea, funcţionarea şi 
atribuţiile Centrului Naţional de 
Combatere a Bolilor şi ale structurilor 
din componenţa acestuia;

j) asigură sau efectuează demersuri 
pentru identificarea resurselor umane, a 
resurselor financiare şi a materialelor 
pentru implementarea măsurilor de 
control al bolii;

k) monitorizează măsurile de control

I

49



aplicate în focar;
l) asigură aplicarea măsurilor prevăzute 

de legislaţia în vigoare pentru uciderea 
animalelor:

m) monitorizează aplicarea măsurilor de 
ecarisare în focar;

n) asigură notificarea pestei porcine 
africane organismelor internaţionale de 
profil şi raportarea stadiului de aplicare 
a măsurilor de combatere a bolii;

o) în funcţie de modificarea situaţiei 
epidemiologice veterinare, solicită 
întrunirea Comitetului Naţional pentru 
Situaţii Speciale de Urgenţă ori de câte 
ori este necesar, pentru dispunerea de 
măsuri privind mobilizarea forţelor de 
intervenţie necesare aplicării măsurilor 
de control al bolii prevăzute de legislaţia 
în vigoare:

p) informează Ministerul Apelor şi 
Pădurilor cu privire la nerespectarea de 
către gestionarii fondurilor cinegetice a 
prevederilor Programului şi propune 
rezilierea contractelor de gestionare a 
fondurilor cinegetice respective;

q) informează călătorii, la punctele de 
trecere a frontierei de stat, cu privire la 
unele restricţii sanitar-veterinare 
dispuse ca urmare a evoluţiei bolii;

j) asigură sau efectuează demersuri 
pentru identificarea resurselor umane, a 
resurselor financiare şi a materialelor pentru 
implementarea măsurilor de control al bolii;

k) asigură aplicarea măsurilor prevăzute 
de legislaţia în vigoare privind protecţia 
animalelor în momentul uciderii;

l) emite, prin medicii veterinari oficiali din 
unităţie aflate în subordinea acesteia, 
documentul de reţinere oficială a 
porcinelor neidentificate şi/sau neînsoţite 
de documentele specifice prevederilor 
legislaţiei sanitar-veterinare găsite la 
controlul în trafic;

m) monitorizează aplicarea măsurilor de 
ecarisare în focar;

n) asigură notificarea pestei porcine 
africane organismelor internaţionale de profil şi 
raportarea stadiului de aplicare a măsurilor de 
combatere a bolii;

o) în funcţie de modificarea situaţiei 
epidemiologice veterinare, informează 
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă 
despre acest aspect şi solicită preşedintelui 
acestuia convocarea în şedinţă extraordinară, 
ori de câte ori este necesar, pentru stabilirea 
modului de cooperare al instituţiilor cu atribuţii
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în aplicarea măsurilor de control al bolii 
prevăzute de legislaţia în vigoare”.

p) informează Ministerul Apelor şi 
Pădurilor cu privire la nerespectarea de către 
gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor 
Programului şi propune rezilierea contractelor 
de gestionare a fondurilor cinegetice 
respective;

q) informează călătorii, la punctele de 
trecere a frontierei de stat, cu privire la unele 
restricţii sanitar-veterinare dispuse ca urmare a 
evoluţiei bolii;

r) constată şi stabileşte, prin medicii veterinari 
aflaţi în subordine, focarele de pestă porcină 
africană, respectiv verifică modul de 
implementare a măsurilor de prevenire, 
supraveghere şl control al PPA conform 
prevederilor legislaţiei specifice în vigoare

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

r) constată şi stabileşte prin medicii 
veterinari aflaţi în subordine focarele de 
pestă porcină africană respectiv 
controlează sacrificările impuse de 
boală şi de restricţii privind prevenirea 
răspândirii
combaterea bolilor porcinelor;

monitorizarea Şl

Articolul 25 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

26.
Alt. 25: Atribuţiile şi responsabilităţile 
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
(1) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
stabileşte, prin acte normative proprii: Alt. 25: Atribuţiile şi responsabilităţile
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a) condiţiile de mediu pe care trebuie să le 
îndeplinească fiecare tip de exploataţie 
comercială de porcine;

b) proceduri privind posibilitate şi cerinţele 
la utilizarea în mod excepţional a 
metodelor alternative de neutralizare.

(2) în aplicarea art. 5 lit. a) din Hotărârea 
Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ministerul Apelor şi Pădurilor are 
următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) cooperează cu Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor la stabilirea şi aprobarea 
cotei de vânătoare a porcilor mistreţi, 
pentru asigurarea supravegherii pasive 
şi active a pestei porcine africane pe 
teritoriul României, în funcţie de situaţia 
epidemiologică veterinară naţională şi 
internaţională;

b) cooperează cu Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor în vederea aprobării 
reducerii populaţiei de porci mistreţi;

c) răspunde de monitorizarea şi controlul 
implementării măsurilor ce revin 
personalului de specialitate al fondurilor 
cinegetice, conform Programului şi

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

(1) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
stabileşte, prin acte normative proprii:

condiţiile de mediu pe care trebuie să le 
îndeplinească fiecare tip de exploataţie 
comercială de porcine;

proceduri privind posibilitate şi cerinţele 
la utilizarea în mod excepţional a metodelor 
alternative de neutralizare.

(2) în aplicarea art. 5 lit. a) din Hotărârea 
Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şl 
Pădurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ministerul Apelor şi Pădurilor are 
următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

cooperează cu Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor la stabilirea şi aprobarea cotei de 
vânătoare a porcilor mistreţi, pentru asigurarea 
supravegherii pasive şi active a pestei porcine 
africane pe teritoriul României, în funcţie de 
situaţia epidemiologică veterinară naţională şi 
internaţională;

cooperează cu Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor în vederea aprobării reducerii

a)

b)

a)
I

b)
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solicitărilor tehnice ale Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor;

d) pune la dispoziţia Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor catagrafia porcilor mistreţi, 
cota de recoltă stabilită, precum şi 
situaţia mistreţilor vânaţi efectiv sau 
identificaţi morţi din fondurile cinegetice

complexurile
vânătoare/crescătoriile de vânat;

e) notifică Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, în regim de urgenţă, cu 
privire la creşterea mortalităţii şi 
morbidităţii la porcii mistreţi, precum şi 
cu privire la modificările intervenite în 
comportamentul acestora;

f) dispune măsurile cu privire la rezilierea 
contractelor de gestionare a fondurilor 
cinegetice pentru nerespectarea 
prevederilor Programului, în urma 
propunerilor formulate de Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor;

g) efectuează controale şi aplică măsuri 
pentru nerespectarea cerinţelor legale.

(3) Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 
participă, prin autorităţile competente pentru

populaţiei de porci mistreţi;

răspunde de monitorizarea şi controlul 
implementării măsurilor ce revin personalului 
de specialitate al fondurilor cinegetice, conform 
Programului şi solicitărilor tehnice ale 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor;

pune la dispoziţia Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor catagrafia porcilor mistreţi, cota de 
recoltă stabilită, precum şi situaţia mistreţilor 
vânaţi efectiv sau identificaţi morţi din fondurile 
cinegetice 
vânătoare/crescătoriile de vânat;

notifică Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în 
regim de urgenţă, cu privire la creşterea 
mortalităţii şi morbidităţii la porcii mistreţi, 
precum şi cu privire la modificările intervenite 
în comportamentul acestora;

dispune măsurile cu privire la rezilierea 
contractelor de gestionare a fondurilor 
cinegetice pentru nerespectarea prevederilor 
Programului, în urma propunerilor formulate de 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor;

efectuează controale şi aplică măsuri

c)

d)
de

complexurile deŞl

e)

f)

g)
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protecţia mediului din subordinea acestuia, la 
identificarea/stabilirea metodelor alternative de 
ecarisare, în funcţie de condiţiile locale, potrivit 
derogărilor prevăzute de art. 19 alin. (1) lit. e) 
din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 precum 
şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
24/2016.

pentru nerespectarea cerinţelor legale

(3) Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, 
prin autorităţile competente pentru protecţia 
mediului din subordinea acestuia şi prin 
autorităţile competente de gospodărire a 
apelor din coordonarea acestuia, participă, în 
cadrul Centrelor Locale de Combatere a Bolilor 
(CLCB) la identificarea/stabilirea metodelor 
alternative de ecarisare, în funcţie de condiţiile 
locale, potrivit derogărilor prevăzute de art. 19 
alin. (1) lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 
1069/2009 precum şi a prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
neutralizare a subproduselor de origine 
animală care nu sunt destinate consumului 
uman.

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

27. Articolul 26 se modifică şl va avea următorul 
cuprins;Art. 26: Atribuţiile şi responsabilităţile 

Ministerului Afacerilor Interne
(1) Ministerul Afacerilor Interne are obligaţia să 
introducă, în normele legislative privind 
organizarea şi funcţionarea acestora,

Art. 26: Atribuţiile şi responsabilităţile 
Ministerului Afacerilor Interne
(1) Ministerul Afacerilor Interne are obligaţia să
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introducă, în normele legislative privind 
organizarea şi funcţionarea acestora, 
prevederi prin care să contribuie la;

prevederi prin care să contribuie la:
a) controlul în vederea respectării de către 

deţinătorii de porcine a prevederilor 
prezentei legi;

b) controlul circulaţiei porcinelor, pe 
drumurile publice, şi sancţionarea 
mişcărilor şi deţinerii ilegale;

c) confiscarea animalelor care circulă 
ilegal, a produselor provenite de la 
acestea şi a mijloacelor de transport 
care transportă ilegal aceste animale.

(2) în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 2 şi 3, 
lit. b) pct. 2, 5, 7 şi 10 şi lit. c) pct. 22, precum 
şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Ministerul Afacerilor Interne are următoarele 
atribuţii şi responsabilităţi;

a) personalul specializat din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei 
Române, Inspectoratului General al 
Jandarmeriei Române, Inspectoratului 
General al Poliţiei de Frontieră sau al 
Inspectoratului General pentru Situaţii 
de Urgenţă, după caz, contribuie, 
conform competenţelor legale, la 
realizarea măsurilor profilactice şi de

a) controlul în vederea respectării de către 
deţinătorii de porcine a prevederilor 
prezentei legi;

b) controlul circulaţiei porcinelor, pe 
drumurile publice şi sancţionarea 
mişcării porcinelor şl deţinerii ilegale a 
acestora;

c) confiscarea animalelor care sunt 
transportate ilegal şi a mijloacelor de 
transport care sunt utilizate la 
transportul acestora.

(2) în condiţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Ministerul Afacerilor Interne are următoarele 
atribuţii si responsabilităţi;

a) personalul specializat din cadrul poliţiei 
Române, Jandarmeriei Române, Poliţiei de 
Frontieră Române si al Inspectoratelor pentru 
Situaţii de Urgenţă, după caz, contribuie, 
conform competentelor legale, la realizarea
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control, astfel:
1. participă prin echipe fixe şi/sau 

mobile la activităţile pentru 
supravegherea şi controlul 
mişcărilor de animale vii, produse şi 
subproduse animaliere, alte materii 
şi materiale ce pot fi contagioase, în 
şi dinspre focar, zona de protecţie şi 
zona de supraveghere;

2. acordă sprijin personalului sanitar- 
veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor pentru aplicarea tuturor 
măsurilor restrictive dispuse conform 
legii;

3. execută controlul mijloacelor de 
transport în scopul identificării 
transporturilor Ilegale de animale şi 
produse de origine animală;

4. execută activităţi specifice în scopul 
prevenirii şi combaterii activităţilor 
de comercializare ilegală a 
animalelor vii şi a produselor de 
origine animală;

5. asigură protecţia personalului 
sanitar-veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor în timpul efectuării 
activităţilor 
prevăzute la pct. 6.3 lit. h), k), I) şi 
m), în conformitate cu legislaţia în

măsurilor profilactice şl de control, astfel;

1. participă prin echipe fixe şi/sau 
mobile la activităţile pentru 
supravegherea şi controlul mişcărilor 
de animale vii, produse şi 
subproduse animaliere, alte materii 
şi materiale ce pot fi contagioase, în 
şi dinspre focar, zona de protecţie şi 
zona de supraveghere;

2. emit ordinul de plasare în adăpost a 
porcinelor neidentificate şi/sau 
neînsoţite de documentele specifice 
prevederilor legislaţiei sanitar- 
veterinare găsite la controlul în trafic 
şi reţinute oficial;

3. acordă sprijin personalului sanitar- 
veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor pentru aplicarea tuturor 
măsurilor restrictive dispuse conform 
legii;

4. execută controlul mijloacelor de 
transport în scopul identificării 
transporturilor ilegale de animale şi 
produse de origine animală;

5. execută activităţi specifice în scopul 
prevenirii şi combaterii activităţilor de 
comercializare ilegală a animalelor 
vii şi a produselor de origine 
animală;

5

sanitar-veterinare

i
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6. asigură protecţia personalului
sanitar-veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor în timpul efectuării 
activităţilor sanitar-veterinare în 
conformitate cu legislaţia în vigoare;

dirijează şi 
circulaţia

autovehiculelor în zonele afectate de 
pesta porcină africană;

8. la solicitarea Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor, în condiţiile 
art. 11 lit. I) din Ordonanţa
Guvernului nr. 42/2004 în scopul 
prevenirii răspândirii bolii, permite 
organizarea de vânători în fondurile 
cinegetice din zonele aflate de-a
lungul frontierei şi stabileşte
condiţiile în care se pot organiza 
acestea, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare;

9. comunică direcţiilor sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, competente 
teritorial, informaţii referitoare la 
descoperirea cadavrelor de porci 
mistreţi ori a unei populaţii de porci 
mistreţi cu un comportament 
modificat, care poate fi determinat

vigoare;
6. stabileşte rutele, 

controlează
dirijează şi 

circulaţia
autovehiculelor în zonele afectate
de pesta porcină africană;

7. la solicitarea Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, în condiţiile 
art. 11 lit. I) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 42/2004 în scopul 
prevenirii răspândirii bolii, permite 
organizarea de vânători în fondurile 
cinegetice din zonele aflate de-a 
lungul frontierei şi stabileşte 
condiţiile în care se pot organiza 
acestea, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare;

8. comunică direcţiilor sanitar- 
veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţene, competente 
teritorial, informaţii referitoare la 
descoperirea cadavrelor de porci 
mistreţi ori a unei populaţii de porci 
mistreţi cu un comportament 
modificat, care poate fi determinat 
de boală, despre care au luat 
cunoştinţă pe timpul executării 
misiunilor de supraveghere a 
frontierei de nord şi celei de est a

7. stabileşte rutele 
controlează )
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României: 
9. comunică

de boală, despre care au luat 
cunoştinţă pe timpul executării
misiunilor de supraveghere a 
frontierei de nord şi celei de est a 
României:

10. comunică direcţiilor sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, competente 
teritorial, informaţii referitoare la 
mişcările populaţiilor de porci 
mistreţi peste frontieră, despre care 
au luat cunoştinţă pe timpul 
executării 
supraveghere a frontierei de nord şl 
celei de est a României:

11. sprijină reprezentanţii autorităţilor
publice locale în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor prevăzute art.33 lit. a):

direcţiilor sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţene, competente 
teritorial, informaţii referitoare la 
mişcările populaţiilor de porci 
mistreţi peste frontieră, despre care 
au luat cunoştinţă pe timpul 
executării misiunilor 
supraveghere a frontierei de nord şi 
celei de est a României;

10. sprijină reprezentanţii autorităţilor 
publice locale în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor prevăzute la pct. 6.9 lit.

de

misiunilor de

a):
b) prefectul, în calitate de preşedinte al 
comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, 
dispune măsurile care se impun pentru 
prevenirea şi gestionarea focarelor de pestă 
porcină africană. b) Centrul National de Combatere a Bolilor va 

elabora Strategia de combatere a pestei 
porcine africane si a masurilor ce se impun, 
prin hotărâri care vor fi puse în aplicare de 
către Centrele Locale de Combatere a Bolilor, 
prin unitatea locală de decizie care va putea 
dispune şi masuri suplimentare specifice 
fiecărei situaţii în parte.

i

Amendament al Comisiei pentru
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agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

28. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:Art. 27: Atribuţiile şi responsabilităţile 

Ministerului Finanţeior
Ministerul Finanţeior Publice are următoarele 
atribuţii şi responsabilităţi:

a) colaborează cu autorităţile competente 
la elaborarea de strategii şl obiective de 
prevenire a evaziunii fiscale, precum şi 
la definirea metodelor şi a tehnicilor de 
depistare a faptelor de această natură;

b) efectuează acţiuni de control economic- 
financiar la deţinătorii de porcine, în 
vederea conformării acestora la codul 
fiscal în vigoare.

c) controlează circulaţia porcinelor, pe 
drumurile publice, şi sancţionează 
mişcările şi deţinerea ilegală de 
porcine.

Art. 27: Atribuţiile şi responsabilităţile 
Ministerului Finanţelor
Ministerul Finanţelor Publice are următoarele 
atribuţii şi responsabilităţi:

a) colaborează cu autorităţile competente 
la elaborarea de strategii şi obiective de 
prevenire a evaziunii fiscale, precum şi la 
definirea metodelor şi a tehnicilor de 
depistare a faptelor de această natură;
b) efectuează acţiuni de control economic- 
financiar la deţinătorii de porcine, în 
vederea conformării acestora la codul fiscal 
în vigoare.
c) asigura bugetul necesar pentru plata 
despăgubirilor si a compensărilor pentru 
pierderile suferite ca urmare a aplicării 
masurilor de combatere a pestei porcine 
africane.

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala
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29. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:Art. 28: Atribuţiile şi responsabilităţile 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei are următoarele atribuţii şi 
responsabilităţi;

a) popularizează condiţiile de creştere a
exploataţiile

r
Art. 28: Atribuţiile şi responsabilităţile 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei are următoarele atribuţii şi 
responsabilităţi;

a) popularizează condiţiile de creştere a 
porcinelor 
noncomerciale;

porcinelor 
noncomerciale;

b) pune în aplicare măsurile restrictive 
dispuse de autoritatea sanitară 
veterinară competentă teritorial în caz 
de epizootii:

c) controlează şi aplică sancţiuni 
crescătorilor de porcine atunci când 
constată nerespectarea condiţiilor 
legale de creştere a porcinelor;

condiţii

în

în exploataţiile

b) sa elaboreze strategia de ecarisare pe 
teritoriul naţional.

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare ruralad) asigură

neutralizare/ecarisare
de

eficientă
teritoriului - consiliul judeţean/consiliul 
local;

e) asigura dezinfecţia în exploataţiile 
noncomerciale prin servicii specializate 
şi/sau contracte cu firme specializate.

a

30.

Art. 29: Atribuţiile şi responsabilităţileArt. 29: Atribuţiile şi responsabilităţile
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Ministerului Sănătăţii
Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii şi 
responsabilităţi;

a) stabileşte normele sanitare obligatorii 
de sănătate publică privind mediul de 
viaţă al populaţiei şi de amplasare a 
exploataţiilorde porcine; 

b) controlează şi sancţionează nerespectarea 
normelor sanitare prevăzute la lit. a).

Ministerului Sănătăţii
Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii şi 
responsabilităţi:

a) stabileşte normele sanitare obligatorii 
de sănătate publică privind mediul de 
viaţă al populaţiei şi de amplasare a 
exploataţiilor de porcine;

b) controlează şi sancţionează
nerespectarea normelor sanitare
prevăzute la lit. a).

31.
Art^——Atribuţiile—si—responsabilităţile 
Ministerului Apărării Naţionale
în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. a), b), k), m) şi ţ)
din Legea nr. 3^6/2006 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu 
modificările-----şi-----completările-----ulterioare,
Ministerul Apărării Naţionale are următoarele
atribuţii şi responsabilităţi:

a) asigură—sprijinul—necesar—organizării 
prompte a centrelor de intervenţie în 
teren, cât mai aproape de focar, inclusiv
prin punerea la dispoziţia acestora a
wer—facilităţi—existente—în—unităţile 
militare ce pot fi dislocate în acest sens;

b) pune—la—dispoziţia—centrelor—de
intervenţie—în—teren—hărţii—Sistemul

Articolul 30 se elimină.
Amendament al Comisiei pentru 

agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala
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tfrformatic geografic şi Sistemul global
de poziţionare, precum şi alte surse de
informare—oe—pot fi folosite—pentru
direcţionarea măsurilor de control al
feoUH

e) participă la organizarea de exerciţii de
alertă în domeniul sanitar-veterinar şi al 
siguranţei alimentelor; 

d) asigură logistica activităţilor necesare în
controlul—bo\W—identificate—în—cadrul
Centrului Naţional de Combatere a
Bolilor.

32. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:Art. 31; Atribuţiile şi responsabilităţile 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
în condiţiile art. 7 lit. C pct. 22 şi ale art. 8 din 
Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală are următoarele atribuţii 
şi responsabilităţi;

a) efectuează controlul vamal asupra 
bagajelor persoanelor şi coletelor 
poştale sosite din ţări terţe, precum şi 
asupra mijloacelor de transport, în 
vederea evitării introducerii produselor

Art. 31: Atribuţiile şi responsabilităţile 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
în condiţiile art. 7 lit. C pct. 22 şi ale art. 8 din 
Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală are următoarele atribuţii 
şi responsabilităţi:

a) efectuează controlul vamal asupra
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de origine animală prin care se poate 
transmite pesta porcină africană; 

b) colaborează, în exercitarea atribuţiilor 
sale, cu personalul cu atribuţii de 
inspecţie şi control de specialitate din 
cadrul autorităţilor sanitare veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor şi cu 
organele de specialitate ale altor 
ministre şi instituţii specializate, precum 
şi cu persoane juridice şi fizice şi cu alte 
entităţi, în vederea eliminării riscului de 
Introducere în România a produselor 
care nu îndeplinesc cerinţele stabilite în 
legislaţia specifică în vigoare.

bagajelor persoanelor şi coletelor poştale 
sosite din ţări terţe, precum şi asupra 
mijloacelor de transport, în vederea evitării 
introducerii animalelor si/sau produselor 
sau subproduselor de origine animală;

b) colaborează, în exercitarea atribuţiilor sale, 
cu personalul cu atribuţii de inspecţie şi control 
de specialitate din cadrul autorităţilor sanitare 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi cu 
organele de specialitate ale altor ministre şi 
instituţii specializate, precum şi cu persoane 
juridice şi fizice şi cu alte entităţi, în vederea 
eliminării riscului de introducere în România a 
produselor care nu îndeplinesc cerinţele 
stabilite în legislaţia specifică în vigoare.

c) asigura spatii si servicii specializare de 
gestionare a mijloacelor de transport 
confiscate.

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

33. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:Art. 32: Atribuţiile şi responsabilităţile 

consiliilor judeţene
(1) Consiliile judeţene realizează activitatea de 
neutralizare a materialelor de risc rezultate în

Art. 32: Atribuţiile şi responsabilităţile consiliilor 
judeţene, respectiv a Consiliului General al
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urma aplicării Planului de măsuri de urgenţă 
pentru supravegherea, prevenirea şi controlul 
pestei porcine africane în România, în 
condiţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului 
nr. 24/2016.

Municipiului Bucureşti
(1) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti asigura 
activitatea de neutralizare a materialelor de 
risc rezultate în urma aplicării Planului de 
măsuri de urgenţă pentru supravegherea, 
prevenirea şi controlul pestei porcine africane 
în România.(2) Pentru eficientizarea activităţii de 

ecarisare, consiliile judeţene, preiau 
incineratoarele mobile din gestiunea Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor.

(2) Asigură punerea în aplicare a prevederilor 
art.41 cu privire la cazarea, hranirea si 
adaparea, si după caz, valorificarea, uciderea 
si neutralizarea, animalelor reţinute oficial 
si/sau confiscate.
(3) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti au obligaţia 
de a asigura spatii corespunzătoare pentru 
cazarea, hrănirea şi adăparea animalelor, în 
termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. i

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

I34.
Art. 33: Atribuţiile şi responsabilităţile 
consiliilor locale şi primăriilor
în condiţiile art. 36 alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. 
a), precum şi ale art. 63 alin. (1) lit. d) şi alin.

Art. 33: Atribuţiile şi responsabilităţile 
consiliilor locale şi primăriilor
în condiţiile art. 36 alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. 
a), precum şi ale art. 63 alin. (1) lit. d) şi alin.
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(5) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 
din Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 
privind metodologia pentru stabilirea şi plata 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în 
vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor, cu modificările 
ulterioare, precum şi ale art. 4 şi 6 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016, consiliile 
locale şi primarii au următoarele atribuţii şi 
responsabilităţi:

a) colaborează cu reprezentanţi ai 
Jandarmeriei Române în cadrul 
activităţilor de pază a obiectivelor, dacă 
este cazul, precum şi la instalarea 
semnelor şi a panourilor de avertizare 
pe căile de acces din zonele de 
protecţie şi de supraveghere şi în jurul 
fermelor/curţilor unde boala a fost 
confirmată oficial; aceste semne se 
instalează şi pe drumurile ce 
delimitează graniţele zonelor de 
protecţie şi de supraveghere;

b) participă la evaluarea animalelor, în 
vederea acordării despăgubirilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare;

c) în cazul neutralizării prin metode

(5) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 
din Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 
privind metodologia pentru stabilirea şi plata 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în 
vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor, cu modificările 
ulterioare, precum şi ale art. 4 şi 6 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016, consiliile 
locale şi primarii au următoarele atribuţii şi 
responsabilităţi;

a) colaborează cu reprezentanţi ai 
Jandarmeriei Române în cadrul 
activităţilor de pază a obiectivelor, dacă 
este cazul, precum şi la instalarea 
semnelor şi a panourilor de avertizare 
pe căile de acces din zonele de 
protecţie şi de supraveghere şi în jurul 
fermelor/curţilor unde boala a fost 
confirmată oficial; aceste semne se 
instalează şi pe drumurile ce 
delimitează graniţele zonelor de 
protecţie şi de supraveghere;

b) participă la evaluarea animalelor, în 
vederea acordării despăgubirilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare;

c) în cazul neutralizării prin metode
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alternative, identifică şi pun la dispoziţie 
terenurile pentru incinerare/îngropare; 

d) pun la dispoziţie utilajele şi sprijină cu 
personal activităţile referitoare la 
încărcare, săpare, astupare, care sunt 
necesare în cadrul neutralizării 
alternative sau alte activităţi din cadrul 
măsurilor de prevenire şi de combatere 
a bolii.

alternative, Identifică şi pun la dispoziţie 
terenurile pentru incinerare/îngropare:

d) pun la dispoziţie utilajele şi sprijină cu 
personal activităţile referitoare la 
încărcare, săpare, astupare, care sunt 
necesare în cadrul neutralizării 
alternative sau alte activităţi din cadrul 
măsurilor de prevenire şi de combatere 
a bolii.

e) asigura dezinfecţia în exploataţiile 
noncomerciale şi exploataţii comerciale de 
tip familial, prin servicii specializate şi/sau 
contracte cu firme specializate.

35. CAPITOLUL IX 
Răspunderi şi sancţiuniCAPITOLUL IX 

Răspunderi şi sancţiuni
Art. 34: Verificarea respectării cerinţelor
Organele competente cu drept de control din 
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, 
prevăzute în capitolul VIII, efectuează 
controale pentru a verifica respectarea 
prevederilor din prezenta lege şi a atribuţiilor 
din domeniului de competenţă şi aplică 
sancţiuni.

Art. 34: Verificarea respectării cerinţelor
Organele competente cu drept de control din 
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, 
prevăzute în capitolul VIII 
controale pentru a verifica respectarea 
prevederilor din prezenta lege şi a atribuţiilor 
din domeniului de competenţă şl aplică 
sancţiuni.

efectuează

66



36. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:Art. 35: Sancţionarea deţinătorilor 

exploataţilor de porcine 
Constituie contravenţie nerespectarea de către 
operatorii care deţin porcine a cerinţelor 
prevăzute la art. 7 şi se sancţionează după 
cum urmează:

a) nerespectarea de către persoane fizice 
se sancţionează cu amendă de la 1.500 
lei la 3.000 lei;

b) nerespectarea de către persoane 
juridice se sancţionează cu amendă de 
la 3.000 lei la 6.000 lei.

I

Art. 35. - Sancţionarea deţinătorilor 
exploataţilor de porcine:
(1) Constituie contravenţie nerespectarea de 
către operatorii exploataţilor non comerciale 
de porcine se sancţionează, de către organele 
de control ale Autorităţii Naţionale Sanitar 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, 
după cum urmează:

a) pentru nerespectarea prevederilor art. 6 
alin. (1) cu amendă de la 8000 lei la 10.000
lei;

b) pentru nerespectarea prevederilor art. 7 
alin. (2), (3) si (5) cu amendă de la 5.000 lei 
la 6.000 lei; ’

c) pentru nerespectarea prevederilor art. 7 
alin. (4) cu amendă de la 1.000 lei la 4.000
lei.

(2) Constituie contravenţie nerespectarea de 
către operatorii exploataţilor comerciale de tip 
familial de porcine şi operatorii exploataţilor de 
tip semideschis pentru rasele autohtone se 
sancţionează, de către organele de control ale
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Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, după cum 
urmează:

a) pentru nerespectarea prevederilor art. 6 
alin. (1) cu amendă de la 13.000 lei lalS.OOO
lei;

b) pentru nerespectarea prevederilor art. 7 
alin. (2), (3) şi (5) cu amendă de la 8000 lei 
la 9000 lei;

c) pentru nerespectarea prevederilor art. 7 
alin. (4) cu amendă de la 2.000 lei la 8.000
lei;

(3) Constituie contravenţie nerespectarea de 
către operatorii exploataţiilor comerciale 
profesionale de porcine se sancţionează, de 
către organele de control ale Autorităţii 
Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, după cum urmează:

a) pentru nerespectarea prevederilor art. 6 
alin. (1) cu amendă de la 26.000 lei la 
30.000 lei; \

b) pentru nerespectarea prevederilor art. 7 
alin. (2), (3) si (5) cu amendă de la 16.000 
lei la 18.000 lei;

c) pentru nerespectarea prevederilor art. 7 
alin. (4) cu amendă de la 4.000 lei la 
16.000 lei;___________________________
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37. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

Art. 36: Sancţionarea administratorilor 
complexelor de vânătoare si/sau 
crescătorilor de vânat

(1) Constituie contravenţie nerespectarea 
prevederilor privind cerinţele prevăzute la art. 8 
de către administratorii complexelor de 
vânătoare şi/sau crescătorilor de vânat si se 
sancţionează, de către organele de control ale 
Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, cu amendă de la 
5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constituie contravenţie nerespectarea 
prevederilor art.6 alin.(l) de către 
administratorii complexelor de vânătoare 
şi/sau crescătorilor de vânat si se 
sancţionează, de către organele de control ale 
Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, cu amendă de la 
26.000 lei la 30.000 lei.

Art. 36: Sancţionarea administratorilor 
complexelor de vânătoare şi/sau 
crescătoriilor de vânat 
Constituie contravenţie nerespectarea 
prevederilor privind cerinţele prevăzute la art. 
8 de către administratorii complexelor de 
vânătoare şi/sau crescătoriilor de vânat şi se 
sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 
5.000 lei;
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Amendament al Comisiei pentru 
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38. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

[

Art. 37: Sancţionarea gestionarilor
fondurilor cinegetice
Constituie contravenţie nerespectarea
prevederilor privind cerinţele prevăzute la art. 
10 de către gestionarii fondurilor cinegetice şi 
se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 
5.000 lei;

Art. 37: Sancţionarea gestionarilor
fondurilor cinegetice
Constituie contravenţie nerespectarea
prevederilor privind cerinţele prevăzute la art. 
10 de către gestionarii fondurilor cinegetice şi 
se sancţionează, de către organele de control 
ale Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi 
ale Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, conform 
atribuţiilor deţinute, cu amendă de la 5.000 lei 
la 8.000 lei.

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

39. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

Art. 38.
cerinţelor privind mişcarea porcinelor.
Constituie contravenţie nerespectarea

Art. 38: Sancţionarea nerespectării
cerinţelor privind mişcarea porcinelor 
Constituie contravenţie nerespectarea
cerinţelor privind mişcarea porcinelor pe 
teritoriul României prevăzute la art. 14 şi se

Sancţionarea nerespectării
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sancţionează după cum urmează;
a) nerespectarea de către persoane fizice 

se sancţionează cu amendă de la 1.500 
lei la 3.000 lei;

b) nerespectarea de către persoane 
juridice se sancţionează cu amendă de 
la 3.000 lei la 5.000 lei.

cerinţelor privind mişcarea porcinelor pe 
teritoriul României prevăzute la art. 14 alin. (1) 
se sancţionează după cum urmează:

(a) nerespectarea de către persoane fizice 
se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei 
la 3.000 lei;
(b) nerespectarea de către persoane fizice 
autorizate,întreprinderi individuale 
întreprinderi familiale, persoane juridice, se 
sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 
5.000 lei

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

1

40.
Art. 39: Sancţionarea nerespectării
restricţiilor sanitar-veterinare impuse de 
autoritatea competentă 
Constituie contravenţie nerespectarea
restricţiile sanitar-veterinare impuse de 
autoritatea competentă prevăzute la art. 16 şi 
se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea de către persoane fizice 
se sancţionează cu amendă de la 2.500 
lei la 4.000 lei;

b) nerespectarea de către persoane 
juridice se sancţionează cu amendă de 
la 5.000 lei la 10.000 lei.

Art. 39: Sancţionarea nerespectării 
restricţiilor sanitar-veterinare impuse de 
autoritatea competentă
Constituie contravenţie nerespectarea
restricţiiie sanitar-veterinare impuse de 
Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, prin unităţile din 
subordinea acesteia, prevăzute la art. 16 şi se 
sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea de către persoane fizice se 
sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 
4.000 lei;
b) nerespectarea de către persoane fizice
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autorizate, întreprinderi individuale întreprinderi 
familiale, persoane juridice, se sancţionează cu 
amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Amendament al Comisiei pentru 
agricultura, industrie alimentara si 
dezvoltare rurala

41. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

Art. 40. 
obligaţiilor privind ecarisarea:
(1) Constituie contravenţie nerespectarea 
obligaţiilor privind ecarisarea prevăzute la art.
17 şi se sancţionează după cum urmează;

a) nerespectarea de către persoane fizice se 
sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 
4.000 lei;
b) nerespectarea de către persoane fizice 
autorizate,
întreprinderi familiale, persoane juridice, se 
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 
8.000 lei.

(2) Constituie contravenţie nerespectarea 
obligaţiilor privind ecarisarea prevăzute la art.
18 şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 
lei la 8.000 lei’.

(3) Constituie contravenţie nerespectarea 
obligaţiilor privind ecarisarea prevăzute art. 19 
şi art.20 se sancţionează cu amendă de la

Art. 40: Sancţionarea nerespectârii 
obligaţiilor privind ecarisarea Sancţionarea nerespectârii

Constituie
obligaţiilor privind ecarisarea prevăzute la art.
17 şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea de către persoane fizice 
se sancţionează cu amendă de la 2.000 
lei la 4.000 lei;

b) nerespectarea de către persoane 
juridice se sancţionează cu amendă de 
la 5.000 lei la 8.000 lei.

contravenţie nerespectarea

individualeîntreprinderi
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6.000 lei la 8.000 lei.

După ar1.40, se introduce un nou articol, 
art.41,cu următorul cuprins:

Art. 41
Controlul, constatarea contravenţiilor şi 

aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta 
lege sunt realizate de agenţii constatatori, 
după caz, din cadrul Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi din cadrul instituţiilor 
subordonate acesteia, agenţii constatatori din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi din 
cadrul instituţiilor subordonate acestuia, 
agenţii constatatori din cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor şi din cadrul

agenţii

!
\

(

instituţiilor subordonate acestuia 
constatatori din cadrul consiliilor judeţene, 
respectiv ai primăriilor şi agenţii constatatori 
din cadrul Ministerului Sănătăţii.

i

Amendament al Comisiei pentru 
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42.
Art. 41: Sancţiuni complementare
(1) Complementar sancţiunilor prevăzute la 
art. 38 şi art. 39, porcinele neidentificate şi/sau 
neînsoţite de documentele specifice

Articolul 41 devine art.42 si va avea 
următorul cuprins:

i
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prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare, 
găsite la controlul în trafic sau în exploataţiile 
suspecte de pestă porcină africană sunt 
confiscate şi neutralizate cu respectarea 
prevederilor 
bunăstarea animalelor.
(2) Cheltuiala cu incinerarea porcinelor 
confiscate conform alin. (1) este suportată de 
către deţinător sau transportator.

Art.42

{1) Complementar sancţiunilor prevăzute la art. 
38 si art. 39, porcinele neidentificate si/sau 
neînsoţite de documentele specifice 
prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare găsite 
la controlul în trafic se confiscă oficial, se ucid 
si se neutralizează in unitati autorizate de către 
consiliului judeţean, respectiv al Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, pe a cărui 
rază teritorială au fost reţinute .

(2) Complementar sancţiunilor prevăzute la 
art.38 si art.39, porcinele identificate şi 
neînsoţite de documentele specifice 
prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare sunt 
reţinute oficial pana la prezentarea de către 
transportator a documentelor prevăzute la 
art.14 lit.a) si b), în termen de maxim 2 zile 
lucrătoare din momentul reţinerii; în situaţia în 
care in termentul prevăzut se face dovada 
aspectelor respective, porcinele sunt restituite 
proprietarului, după achitarea de către 
transportor a cheltuielilor aferente serviciilor de 
cazare, hrănire si adăpare a porcinelor. In 
situaţia în care nu se face dovada aspectelor 
respective, porcinele trec în proprietatea 
consiliului judeţean, respectiv al Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, pe a cărui 
rază teritorială au fost reţinute.

sanitar-veterinare privind
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(3) Porcinele trecute în proprietatea consiliului 
judeţean, respectiv al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti în condiţiile alin. (2), pot 
fi, după caz, ucise şi neutralizate, cu 
respectarea prevederilor sanitar-veterinare 
privind bunăstarea animalelor, cu suportarea 
cheltuielilor aferente, care vor fi ulterior 
recuperate de la trasportator sau pot fi 
valorificate după restabilirea statusului de 
sănătate al acestora conform prevederilor 
legislaţiei specifice în vigoare.

I
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43. Art.42 devine art.43

CAPITOLUL X 
Dispoziţii tranzitorii

CAPITOLUL X 
Dispoziţii tranzitorii

Art. 42: Obligaţiile deţinătrilor de porcine în 
perioada tranzitorie
(1) Persoane fizice neînregistrate la ORC din 
cadrul exploataţilor de tip gospodăresc, care 
doresc să crească porcine atât pentru vânzare 
în viu cât şi pentru sacrificare pentru consum 
propriu în baza atestatului de producător şi a

Art. 43: Obligaţiile deţinătorilor de porcine 
în perioada tranzitorie
(1) Medicii veterinari împuterniciţi de 
autoritatea competentă în baza contractului 
încheiat cu autoritatea au obligaţia să 
efectueze personal şi întocmai, conform 
solicitărilor din registru, toate atribuţiile de
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carnetului de comercializare, conform art. 8 
alin. (6) din Legea nr. 145/2014, sunt obligate 
să solicite medicului veterinar împuternicit de 
autoritatea competentă în baza contractului 
încheiat cu autoritatea, în scris, prin 
intermediul registrului, crotalierea produşilor 
scroafei deţinute în exploataţie, la înţărcare.
(2) Crescătorii de porcine in exploataţii de tip 
gospodăresc sunt obligaţi să notifice medicul 
veterinar împuternicit de autoritatea 
competentă în baza contractului încheiat cu 
autoritatea privind orice act de înstrăinare a 
suinelor din gospodărie solicitând medicului 
veterinar împuternicit de autoritatea 
competentă în baza contractului încheiat ou 
autoritatea, eliberarea formularelor de mişcare 
sau scoaterea animalelor din evidenţa SNIIA. 
Medicii veterinari împuterniciţi de autoritatea 
competentă în baza contractului încheiat cu 
autoritatea au obligaţia să efectueze personal 
şi întocmai, conform solicitărilor din registru, 
toate atribuţiile de serviciu conform ordonanţei 
de urgenţă nr. 117/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
42/2004.
(3) Persoane fizice neînregistrate la ORC din 
cadrul exploataţiilor comerciale de tip familial, 
care doresc să crească porcine atât pentru 
consum familial cât şi pentru comercializare, în

serviciu conform ordonanţei de urgenţă nr. 
117/2020 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004.
(2) Persoane fizice neînregistrate la ORC din 

cadrul exploataţiilor comerciale de tip familial, 
care doresc să crească porcine atât pentru 
consum familial cât şi pentru comercializare, în 
baza atestatului de producător şi a carnetului 
de comercializare, conform art. 8 alin.(6) din 
Legea nr. 145/2014, către exploataţii tip 
gospodăresc şi comerciale de tip familial,
precum şi către abatoare, au obligaţia de a 
solicita autorizarea sanitar veterinară, la 
direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti, în maxim 6 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi.
(3) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare 
a prezentei legi, deţinătorii exploataţiilor 
comerciale de tip familial care sunt înregistrate 
sanitar-veterinar au obligaţia de a solicita 
autorizarea sanitar-veterinară, de la direcţia 
sanitară veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin.(3) 
exploataţiile comerciale de tip familial de 
porcine, care au proiecte aprobate prin Agenţia 
de Finanţare al Investiţiilor Rurale, pot solicita
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baza atestatului de producător şi a carnetului 
de comercializare, conform art. 8 alin. (6) din 
Legea nr. 145/2014, către exploataţii tip 
gospodăresc şi comerciale de tip familial, 
precum şi către abatoare de mică capacitate, 
au obligaţia de a solicita autorizarea sanitar - 
veterinară, la direcţia sanitară veterinară şi 
pentru siguranţa alimentelor judeţeană, 
respectiv a municipiului Bucureşti, în maxim 6 
luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(4) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare 
a prezentei legi, deţinătorii exploataţilor 
comerciale de tip familial care sunt înregistrate 
sanitar-veterinar au obligaţia de a solicita 
autorizarea sanitar-veterinară, de la direcţia 
sanitară veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), 
exploataţiile comerciale de tip familial de 
porcine, care au proiecte aprobate prin 
Agenţia de Finanţare al Investiţiilor Rurale, pot 
solicita autorizarea sanitar - veterinară numai 
la finalizarea proiectului.
(6) Operatorii care deţin în exploataţie porcine 
neidentificate au obligaţia să solicite, în termen 
de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, identificarea şi înregistrarea acestora în 
Baza Naţională de Date; dacă în urma unei

veterinară numai laautorizarea sanitar 
finalizarea proiectului.
(5) Operatorii care deţin în exploataţie porcine 
neidentificate au obligaţia să solicite, în termen 
de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, identificarea şi înregistrarea acestora în 
Baza Naţională de Date; dacă în urma unei 
anchete efectuate de medici veterinari oficiali
se poate stabilii trasabilitatea, vor fi identificate 
şi înregistrate în baza de date cu înregistrarea 
tuturor evenimentelor suferite de respectivele 
animale, respectiv naştere, identificare, 
înregistrare, mişcare; dacă în urma unei 
anchete efectuate de medici veterinari oficiali 
nu se poate stabilii trasabilitatea, animale vor fi 
distruse prin incinerare cu respectarea 
prevederilor sanitar- veterinare privind 
bunăstarea animalelor, cheltuiala cu 
incinerarea acestora fiind suportată de către 
deţinător.
(6) După 6 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, se interzice creşterea porcinelor 
în exploataţiile comerciale profesionale, 
autorizate sanitar-veterinar pentru creşterea 
altor specii de animale. \
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anchetei efectuate de medici veterinari oficiali 
se poate stabilii trasabilitatea, vor fi identificate 
şi înregistrate în baza de date cu înregistrarea 
tuturor evenimentelor suferite de respectivele 
animale, respectiv naştere, identificare, 
înregistrare, mişcare; dacă în urma unei 
anchetei efectuate efectuate de medici 
veterinari oficiali nu se poate stabilii 
trasabilitatea, animale vor fi distruse prin 
incinerare cu respectarea prevederilor sanitar- 
veterinare privind bunăstarea animalelor, 
cheltuiala cu incinerarea acestora fiind 
suportată de către deţinător.
(7) După 6 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, se interzice creşterea porcinelor 

exploataţiile 
autorizate/înregistrate sanitar-veterinar pentru 
creşterea altor specii de animale.

în comerciale.

44.
Art.43 devine art.44CAPITOLUL XI 

Dispoziţii finale
CAPITOLUL XI 
Dispoziţii finaleArt. 43: Elaborarea normelor de aplicare

în termen de 45 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, autorităţile şi 
instituţiile publice prevăzute la art. 22 vor 
elabora norme proprii de aplicare a 
prevederilor prezentei legi.

Art. 44: Elaborarea normelor de aplicare
în termen de 45 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, autorităţile şi 
instituţiile publice prevăzute la art. 22, după 
caz, vor elabora norme de aplicare a 
prevederilor prezentei legi.
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