GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi
alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, respectiv activitatea de
inspecţie şi control sanitar-veterinar de frontieră realizată prin posturile de inspecţie la frontieră
desemnate conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la
frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor
de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al
acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se încadrează la acelaşi capitol bugetar la care este încadrat şi
ordonatorul de credite pe lângă care s-a înfiinţat.
Art. 2. - (1) Veniturile proprii ale activităţii prevăzute la art. 1 se constituie din:
a) veniturile provenite din încasarea tarifelor sanitar - veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi
controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală şi al animalelor vii,
introduse din ţări terţe, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 lit. A la Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea
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tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările
ulterioare;
b) veniturile provenite din încasarea tarifelor pentru controalele veterinare executate asupra
operaţiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat, asupra mărfurilor supuse controlului
veterinar, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 lit. B la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările ulterioare;
c) veniturile provenite din încasarea tarifelor pentru asistenţă sanitară veterinară acordată în
posturile de trecere a frontierei, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 lit. C la Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările
ulterioare;
d) veniturile provenite din încasarea tarifelor sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi
controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor,
produselor medicinale de uz veterinar şi produselor de origine nonanimală, în conformitate cu
prevederile

Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa

Alimentelor nr. 1/2006 pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi
controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor,
produselor medicinale de uz veterinar şi produselor de origine nonanimală, cu modificările ulterioare;
e) veniturile provenite din încasarea tarifelor pentru adăpostirea şi hrănirea animalelor de companie
în spaţiile special destinate din cadrul punctelor de intrare a călătorilor din România, în conformitate cu
prevederile anexei nr. 7 la norma sanitară veterinară privind condiţiile sanitar-veterinare pentru
introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei
necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a
călătorilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 49/2011.
(2) Cheltuielile curente şi de capital care se efectuează pentru realizarea activităţii prevăzute la
art. 1 se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (1).
Art. 3. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea prevăzută la art. 1 se aprobă odată
cu bugetul Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform
prevederilor legale în vigoare.
(2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli prevăzut la alin. (1) se
reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, conform prevederilor legale în vigoare.
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(3) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la art. 1 se realizează
prin trezoreria statului, conform prevederilor legale în vigoare.
(4) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la art. 1
se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 4. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor utilizează
personal propriu de specialitate pentru realizarea activităţii prevăzute la art. 1.
(2) În relaţiile contractuale, activitatea prevăzută la art. 1 este reprezentată de persoanele autorizate
ale instituţiei publice pe langa care s-a înfiinţat.
Art. 5. - Contractele aflate în derulare, care au ca obiect acţiuni ce se desfăşoară în cadrul activităţii
prevăzute la art. 1, se execută în continuare, în condiţiile prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
VICTOR - VIOREL PONTA
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară
Titlul proiectului de Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din
act normativ
venituri proprii
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 720/2014
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli
actului normativ ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor
1. Descrierea
creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe
situaţiei actuale
nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare,
gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a
acestora, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.004/2013 pentru aprobarea
Procedurii privind registrul entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
prin art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice a fost modificată Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind
organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevderile art. 18 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004,
cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014,
„(5) Pentru eliberarea autorizaţiilor şi certificatelor sanitar-veterinare se stabilesc tarife care
se plătesc anticipat, se constituie ca venituri proprii ale direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi se actualizează anual, în
funcţie de rata inflaţiei din anul precedent, prin ordin al preşedintelui Autorităţii.”
De asemenea, la art. 48 alin. (1) şi (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu
modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, se
prevăd următoarele:
„(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii se asigură integral de la
bugetul de stat.
(11) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale unităţilor din subordinea sa,
prevăzute în anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de
stat, prin bugetul Autorităţii.”
Totodată, la art. 49 alin. (1) şi (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu
modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, se
prevăd următoarele:
„(1) Autoritatea poate reţine şi utiliza în condiţiile art. 67 din Legea nr. 500/2002
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, venituri provenite din
activitatea de inspecţie şi control sanitar-veterinar de frontieră realizată prin posturile de
inspecţie la frontieră, venituri ce se constituie din tarifele privind inspecţia şi controlul
sanitar-veterinar pe care exportatorii, importatorii sau, după caz, persoana responsabilă,
conform convenţiei încheiate, pentru activităţile de tranzit, import şi export cu animale vii,
material germinativ de origine animală, produse şi subproduse supuse supravegherii şi
controlului sanitar-veterinar au obligaţia să le achite.
(11) Veniturile realizate de Autoritate se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor curente
şi de capital ale posturilor de inspecţie la frontieră.”
De asemenea, potrivit art. 56 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu
modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014,
„(4) Salarizarea personalului din cadrul Autorităţii şi din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti se face potrivit
prevederilor legale aplicabile personalului salarizat din fonduri publice.”
Având în vedere modificările legislative prezentate mai sus, în conformitate cu
2. Schimbări
prevederile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
preconizate
completările ulterioare, se impune înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri
proprii, respectiv activitatea de inspecţie şi control sanitar-veterinar de frontieră realizată
prin posturile de inspecţie la frontieră desemnate conform Ordinului preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei
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3. Alte

şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în
care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a
punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a
programului de lucru al acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
Activitatea mai sus menţionată se încadrează la acelaşi capitol bugetar la care este
încadrat şi ordonatorul de credite pe lângă care s-a înfiinţat.
Veniturile proprii ale activităţii mai sus menţionate se constituie din:
a) veniturile provenite din încasarea tarifelor sanitar - veterinare privind finanţarea
inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine
animală şi al animalelor vii, introduse din ţări terţe, în conformitate cu prevederile anexei nr.
2 lit. A la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar
şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările ulterioare;
b) veniturile provenite din încasarea tarifelor pentru controalele veterinare executate
asupra operaţiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat, asupra mărfurilor
supuse controlului veterinar, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 lit. B la Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
nr. 96/2014, cu modificările ulterioare;
c) veniturile provenite din încasarea tarifelor pentru asistenţă sanitară veterinară
acordată în posturile de trecere a frontierei, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 lit. C
la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările ulterioare;
d) veniturile provenite din încasarea tarifelor sanitare veterinare privind finanţarea
inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine
vegetală
destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar şi produselor de origine
nonanimală, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2006 pentru aprobarea tarifelor
sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră,
pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de
uz veterinar şi produselor de origine nonanimală, cu modificările ulterioare;
e) veniturile provenite din încasarea tarifelor pentru adăpostirea şi hrănirea animalelor
de companie în spaţiile special destinate din cadrul punctelor de intrare a călătorilor din
România, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la norma sanitară veterinară privind
condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de
companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control
sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor, aprobată prin Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
49/2011.
Cheltuielile curente şi de capital care se efectuează pentru realizarea activităţii mai sus
precizate se finanţează integral din veniturile proprii realizate.
Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea avută în vedere se aprobă odată cu
bugetul Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform
prevederilor legale în vigoare.
Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în
anul următor cu aceeaşi destinaţie, conform prevederilor legale în vigoare.
Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute mai sus se
realizează prin trezoreria statului, conform prevederilor legale in vigoare.
Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii respective
se efectuează în conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Pentru realizarea acestei activităţi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor utilizează personal propriu de specialitate.
În relaţiile contractuale, activitatea este reprezentată de persoanele autorizate ale
instituţiei publice pe langă care s-a înfiinţat.
Având în vederere prevederile legale mai sus menţionate, a fost elaborat prezentul
proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi
finanţate integral din venituri proprii.
NU ESTE CAZUL
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informaţii(**)

1. Impactul
macro-economic
11. Impactul
asupra mediului
concurenţial şi
domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra
mediului de
afaceri
3. Impactul social
4. Impactul asupra
mediului (***)
5. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
NU ESTE CAZUL
- mii lei -

Indicatori
1
1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din
care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat:
(i) contribuţii de asigurări
d) bugetul asigurărilor pentru
şomaj
(i) contribuţii de asigurări
e) bugetul Fondului naţional
unic al asigurărilor sociale de
sănătate
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din
care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) transferuri între unităţi ale
administraţiei publice
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale

Anul
curent
2014

Următorii
4 ani
2015

2016
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Media pe
5 ani
2017

2018

de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor si/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Proiecte de acte
normative suplimentare:
a) acte normative în
vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate,
ca urmare a intrãrii în
vigoare a proiectului de
act normativ;
b) acte normative ce
urmeazã a fi elaborate în
vederea implementãrii
noilor dispoziţii;
2. Conformitatea
proiectului de act
normativ cu legislaţia
comunitarã în cazul
proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3. Mãsuri normative
necesare aplicãrii directe
a actelor normative
comunitare
4. Hotãrâri ale Curţii de
Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative
şi/sau documente
internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind
NU ESTE CAZUL
procesul de consultare cu
organizaţii
neguvernamentale,
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institute de cercetare şi
alte organisme implicate
2. Fundamentarea
alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc
consultarea, precum şi a
modului în care
activitatea acestor
organizaţii
este legată de obiectul
proiectului de act
normativ.
3. Consultările organizate
NU ESTE CAZUL
cu
autorităţile
administraţiei
publice
locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ
are ca obiect activităţi ale
acestor autorităţi, în
condiţiile
Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005
privind procedura de
consultare a structurilor
asociative
ale
autorităţilor
administraţiei
publice
locale
la
elaborarea
proiectelor
de
acte
normative
4. Consultările
desfăşurate în cadrul
NU ESTE CAZUL
consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu
prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005
privind constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente
5. Informaţii privind
avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi
Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii
civile cu privire la
necesitatea elaborării
proiectului de act
normativ

Au fost respectate condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, prin afişarea pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor a prezentului proiect de act normativ.
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2. Informarea societăţii
civile cu privire la
eventualul impact asupra
mediului în urma
implementării proiectului
de act normativ, precum
şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii
biologice
3. Alte informaţii

1. Măsurile de punere în
aplicare a proiectului de
act normativ de către
autorităţile administraţiei
publice centrale şi/sau
locale - înfiinţarea unor
noi organisme sau
extinderea competentelor
instituţiilor existente
2. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

În sensul celor prezentate, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a elaborat
prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, pe care îl
propune spre aprobare.
p. PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
VICEPREŞEDINTE – SUBSECRETAR DE STAT
CSUTAK NAGY LASZLO

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE

SECRETARUL GENERAL AL
GUVERNULUI

DANIEL CONSTANTIN

ION MORARU

AVIZĂM FAVORABIL:
MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR
VÂRSTNICE

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

DARIUS - BOGDAN VÂLCOV

ROVANA PLUMB

MINISTRUL JUSTIŢIEI
ROBERT - MARIUS CAZANCIUC
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