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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor  

şi a unităţilor din subordinea acesteia 

 

 

 

           În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  

 
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 
             Articol unic. – La articolul 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din 

subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 3 decembrie 2009, 

cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„(1) Autoritatea are în dotare un număr de 13 de autoturisme pentru transportul persoanelor din 

aparatul propriu şi 15 autolaboratoare. Repartizarea acestora se face conform ordinului preşedintelui 

Autorităţii. 

           (2) Unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii, prevăzute în anexa nr. 2, pot utiliza 

pentru activităţi specifice un număr de autoturisme, conform anexei nr. 3.”           

            

 

                                                                   PRIM – MINISTRU 

    DACIAN JULIEN CIO LOŞ  
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NO TĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 

    Secţiunea 1 
Titlul proiectului de 

act normativ 

     Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii  Naţionale  Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii 
actului normativ 

 
1. Descrierea 
situaţiei actuale 

 Potrivit  prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile 
sanitar-veterinare de stat se organizează după o concepţie unitară, în sistem piramidal al 
fluxului de comandă, pe principiul teritorial, ca sector distinct şi autonom, având 
următoarea structură: 
       a) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, care 
reprezintă autoritatea centrală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, care 
coordonează tehnic şi administrativ întreaga activitate a serviciilor sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, organizează şi controlează efectuarea activităţilor publice 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; 
       b) institutele veterinare, autorităţi de referinţă la nivel naţional pentru domeniile de 
competenta specifice acestora, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii; 
       c) direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, autorităţi sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a 
municipiului Bucuresti, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii; 
       d) circumscripţiile sanitar-veterinare zonale şi circumscripţiile sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, fără personalitate juridică, organizate în structura direcţiilor 
sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucuresti; 
       e) posturile de inspecţie la frontieră, fără personalitate juridică, organizate în structura 
aparatului propriu al Autorităţii. 
       În prezent, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.42/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor este organizată şi funcţionează ca autoritate de reglementare şi control în 
domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în 
coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  
        
        În aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

           Potrivit  prevederilor art . 15 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009, 
cu modificările şi completările ulterioare, „(1) Autoritatea are în dotare un număr de 13 
autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, cu un consum lunar de 
carburanţi de 150 de litri, respectiv de 200 de litri, pentru demnitari, şi 15 autolaboratoare 
cu un consum lunar de carburanţi de 500 de litri. Repartizarea autovehiculelor se face prin 
ordin al preşedintelui Autorităţii. 

           (2) Unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii, prevăzute în anexa nr. 2, pot 
utiliza pentru activităţi specifice un număr de autoturisme, conform anexei nr. 3, cu un 
consum lunar de carburanţi stabilit  potrivit  normativelor în vigoare pentru transport de 
persoane, autolaboratoarele având consum nenormat.”            

 
 
2. Schimbări 
preconizate 

         Potrivit  prevederilor art . 5 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, “(1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
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precum şi instituţiile publice din subordinea acestora aplică normativele de cheltuieli pentru 
dotarea cu autoturisme prevăzute în anexa nr. 3, cu încadrarea în cheltuielile bugetare 
aprobate. 
        […] 
        (3) Numărul de autoturisme pentru activităţile specifice desfăşurate de unele ministere 
şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului.” 
        De asemenea, potrivit  prevederilor pct. 6 din Legea nr. 258/2015 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, la anexa nr. 3 la 
ordonanţa Guvernului menţionată, punctul II, referitor la Normele privind consumul lunar 
de carburanţ i pentru autoturisme, se abrogă. 
        Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 7 din Legea nr. 258/2015, “În tot 
cuprinsul ordonanţei, sintagmele «consum lunar de carburanţi» şi «consum de carburanţi» 
se abrogă”.  
        Având în vedere cele prezentate, se impune modificarea corespunzătoare a 
prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, în vederea corelării acestora cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare 
la consumul de carburanţi. 
         În acest sens, propunem ca prevederile art. 15 alin. (1) şi (2) din Hotărârea 
Guvernului nr. 1415/2009, cu modificările şi completările ulterioare, să se modifice şi să 
aibă următorul cuprins: 

„(1) Autoritatea are în dotare un număr de 13 de autoturisme pentru 
transportul persoanelor din aparatul propriu şi 15 autolaboratoare. Repartizarea 
acestora se face conform ordinului preşedintelui Autorităţii. 
         (2) Unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii, prevăzute în anexa 
nr. 2, pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de autoturisme, conform anexei 
nr. 3.” 
          Urmare celor de mai sus, a fost elaborat  prezentul proiect de hotărâre a Guvernului 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
şi a unităţilor din subordinea acesteia. 
 

3. Alte 
informaţii(**) 

                     NU ESTE CAZUL 

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

1. Impactul 
macro-economic 

            NU ESTE CAZUL 
 

11. Impactul 
asupra mediului 
concurenţial şi 
domeniului 
ajutoarelor de stat  

            NU ESTE CAZUL 

2. Impactul asupra 
mediului de 
afaceri 

         NU ESTE CAZUL 
 

3. Impactul social           NU ESTE CAZUL 
 

4. Impactul asupra 
mediului (***) 

          NU ESTE CAZUL 
 

5. Alte informaţii              NU ESTE CAZUL 
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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 Anul 
curent 

Următorii  
4 ani 

Media pe  
5 ani 

1 2016 2017 2018 2019 2020  
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care: 

      

 - impozit pe venit        
 - prestări de servicii       

 - contribuţii de asigurări       
2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din 
care: 

     
 

(i) cheltuieli de personal       
3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 

      

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; 

       
                
            
             Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor 
din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.              
 
 
                 
             NU ESTE CAZUL        
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11    Compatibilitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislaţia în 
domeniul achiziţiilor 
publice: 
    a) impact legislativ - 
prevederi de modificare 
şi completare a cadrului 
normativ în domeniul 
achiziţiilor publice, 
prevederi derogatorii; 
    b) norme cu impact la 
nivel operaţional/tehnic - 
sisteme electronice 
utilizate în desfăşurarea 
procedurilor de achiziţie 
publică, unităţi 
centralizate de achiziţii 
publice, structură 
organizatorică internă a 
autorităţilor contractante. 

             NU ESTE CAZUL        
 

2. Conformitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislaţia                
comunitarã în cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare                                                 

              NU ESTE CAZUL 

3. Mãsuri normative 
necesare aplicãrii directe 
a actelor  normative 
comunitare 

      
               NU ESTE CAZUL 

4. Hotãrâri ale Curţ ii de 
Justiţie a Uniunii 
Europene 

   

5. Alte acte normative 
şi/sau documente 
internaţionale din care 
decurg angajamente 

      
               NU ESTE CAZUL 
 

6. Alte informaţii                  NU ESTE CAZUL 
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind 
procesul de consultare cu 
organizaţii 
neguvernamentale, 
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. 

                  NU ESTE CAZUL 
       

3. Consultările organizate 
cu autorităţ ile 
administraţiei publice 
locale, în situaţia în care 

  
NU ESTE CAZUL 
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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 
consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu 
prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea 
consiliilor 
interministeriale 
permanente 

           
 
                NU ESTE CAZUL 
 

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 

   Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ. 
 
 
 

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, republicată, prin afişarea pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a prezentului proiect de act normativ. 
 

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 

      NU ESTE CAZUL 

3. Alte informaţii       NU ESTE CAZUL 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
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 

NU ESTE CAZUL  
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extinderea competentelor 
instituţiilor existente 
2. Alte informaţii          NU ESTE CAZUL 

 
  

În sensul celor prezentate, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a elaborat 
prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a 
unităţilor din subordinea acesteia, pe care îl propune spre aprobare. 
 

 

PREŞEDINTELE AUTO RITĂŢII 

                                                      NAŢIO NALE SANITARE VETERINARE 

ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELO R 

 

       ANDREI BUTARU 

              

 
 

AVIZĂM FAVO RABIL 

 

 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI  

DEZVO LTĂRII RURALE 

Achim IRIMESCU 

 

 

          

           MINISTRUL FINANŢELO R PUBLICE 

 

             Anca Dana DRAGU 

 

 

 

 
            MINISTRUL JUSTIŢIEI 

Raluca Alexandra PRUNĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


