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HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-

veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a 

bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia 

mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi 

ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul 

siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora 

 

 

         În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (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, 

 

        Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

         Articol unic - Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-

veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor 

la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de 

identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor 

prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a 

tarifelor aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 

2014, se completează după cum urmează: 

        1. După articolul 4 se introduc două noi articole, articolele 41 şi 42, cu următorul cuprins: 

        „Art. 41. - (1) În cazul investigaţiilor privind supravegherea activă a mistreţilor pentru 

diagnosticarea pestei porcine clasice, gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia de a asigura 

prelevarea, ambalarea şi expedierea la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor 

judeţeană, conform normelor sanitar-veterinare în vigoare, prin personal instruit de către autorităţile 

sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a probelor biologice de la toţi mistreţii vânaţi. 

         (2) Pentru probele biologice prevăzute la alin. (1), gestionarii fondurilor cinegetice primesc o 

sumă de 65 de lei/cap de animal, exclusiv TVA. 
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         (3) Fondurile necesare pentru plata sumei prevăzute la alin. (2) se asigură din bugetul 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu încadrarea în bugetul 

aprobat cu această destinaţie, în condiţiile legii. 

         Art. 42. - (1) În cazul investigaţiilor privind supravegherea pasivă a vulpilor pentru 

diagnosticarea rabiei, medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, şi 

gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia de a asigura ambalarea şi expedierea la direcţia sanitar-

veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, conform normelor sanitar - veterinare în 

vigoare, prin personal instruit de către autorităţile sanitar – veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor, a vulpilor găsite moarte. 

        (2) Pentru vulpile prevăzute la alin. (1), medicii veterinari de liberă practică şi gestionarii 

fondurilor cinegetice primesc o sumă de 200 de lei/cap de animal, exclusiv TVA. 

        (3) Plata sumei prevăzute la alin. (2) se efectuează cu încadrarea în fondurile aprobate anual de 

Comisia Europeană.“  

 

       2. În anexa nr. 1, la secţiunea 1 a capitolului I, după punctul 72 se introduce un nou 

punct, punctul 73, cu următorul cuprins: 

       „73. Dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor”. 

 

       3. În anexa nr. 1, la secţiunea 9 a capitolului I, după punctul 3 se introduce un nou punct, 

punctul 3, cu următorul cuprins: 

       „4. Dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor”. 

 

      

     

PRIM-MINISTRU 

DACIAN JULIEN CIOLOŞ 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

    Secţiunea 1 
Titlul proiectului 
de act normativ 

     Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în 
Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor 
la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi 
protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, 
ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de 
supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a 
tarifelor aferente acestora 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii 
actului normativ 

 
1. Descrierea 
situaţiei actuale 

          Apărarea sănătăţii animalelor şi realizarea siguranţei alimentelor la parametrii 
prevăzuţi de legislaţia comunitară transpusă constituie obiective majore ale 
competenţelor serviciilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din 
România şi din celelalte state  membre ale Uniunii Europene. 
         Supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile ale animalelor 
constituie elementul central al apărării sănătăţii animalelor şi a prevenirii 
transmiterii de la animale la om.  
         Recunoaşterea indemnităţii teritoriului României faţă de unele boli 
transmisibile ale animalelor ce pot influenţa direct sau indirect schimburile 
comerciale cu animale vii, produse şi subproduse de origine animală este obiectivul 
fundamental al activităţilor de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor 
transmisibile ale animalelor.  
         În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 
42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, “Acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în 
programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al 
celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, 
de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi 
ecvideelor, acţiunile prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea 
trebuie să le pună în aplicare, precum şi tarifele aferente acestora, în cazul în care 
sunt realizate de medici veterinari de liberă practică împuterniciţi sau, în cazul 
acţiunilor aprobate pentru animalele sălbatice din fondurile cinegetice, şi de către 
personalul din aceste fonduri, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu excepţia 
programelor cofinanţate şi aprobate de către Uniunea Europeană, care se aplică ca 
atare.”          
         În vederea aplicării prevederilor legale mai sus prezentate a fost adoptată 
Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 privind aprobarea acţiunilor sanitar-
veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi 
eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia 
animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, 
suinelor, ovinelor şi caprinelor,  a  acţiunilor prevăzute în Programul de 
supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, pe care Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să le pună în 
aplicare, precum şi a tarifelor aferente acestora. 
         Dermatoza nodulară contagioasă (Lumpy Skin Disease) este o boală virală 
specifică bovinelor şi bubalinelor, cu un impact important asupra efectivelor de 
bovine, caracterizată prin evoluţie rapidă şi pierderi severe în efectivele infectate, 
cauzate, mai ales de pierderile importante datorită restricţiilor care trebuie impuse 
mişcării şi comerţului cu animale vii sau cu produsele provenite de la acestea. 
        În ultimii doi ani, în spaţiul Uniunii Europene au fost identificate focare ale 
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dermatozei nodulare virale.  
         Aceste focare au apărut iniţial în Insula Cipru, în partea de N-E, care nu se 
află sub control guvernamental; la data de 20 august 2015, dermatoza nodulară 
virală a fost confirmată în zona Evros din Grecia, la graniţa cu Bulgaria şi Turcia, 
iar la data de 14 aprilie 2015 boala a fost confirmată şi în Bulgaria. 
         Între timp, dermatoza nodulară virală s-a extins agresiv, în momentul de faţă 
boala afectând două state membre ale Uniunii Europene - Bulgaria şi Grecia, şi alte 
cinci state terţe: Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Serbia, Kosovo şi 
Albania. 
         Evoluţia agresivă a bolii în teritoriile comunitare deja afectate şi faptul că 
România se află la cel mai ridicat grad de risc de până în prezent faţă de dermatoza 
nodulară contagioasă a bovinelor, prin faptul că cel mai apropiat focar din Bulgaria 
se află la mai puţin de 30 km de România, iar cel din Serbia, la aproape 100 km, 
impune din partea autorităţilor române sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor implicate în controlul bolii o supraveghere clinică constantă şi repetată 
a speciei de animale expuse şi examene de laborator în suspiciunile sau confirmările 
de boală, precum şi pentru supravegherea ulterioară a evoluţiei bolii. 
         Pentru această boală, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 133/2006 pentru aprobarea Normei 
sanitare veterinare care introduce măsuri generale pentru controlul unor boli ale 
animalelor şi măsuri specifice referitoare la boala veziculoasa a porcului, cu 
modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 92/119/CEE a 
Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare generale de 
combatere a unor boli ale animalelor, precum şi a măsurilor specifice referitoare la 
boala veziculoasă a porcului, permite doar vaccinarea de urgenţă, ca măsură de 
control a focarelor de boală, având în vedere că, până nu de mult, teritoriul Europei 
era liber de această boală, iar vaccinul produs doar în Africa de Sud nu este 
omologat pentru utilizare în spaţiul comunitar.  
        Posibilitatea de a utiliza vaccinarea profilactică nu este acceptată de legislaţia 
europeană în vigoare, ci doar de Codul de sănătate a animalelor terestre al 
Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor.     
      
        Alături de cele prezentate, menţionăm faptul că Programul pentru 
monitorizarea şi controlul pestei porcine clasice în România, aprobat şi cofinanţat 
de Comisia Europeană prin Decizia Grant nr. SANTE/2016/RO/SI2.726025 de 
aprobare a programelor naţionale şi a fondurilor asociate pentru eradicarea, 
controlul şi supravegherea zoonozelor şi bolilor animalelor, prevede, ca parte 
integrantă, suprevegherea mistreţilor, plata prelevării şi testarii probelor de la 
mistreţi. 
        Programul pentru monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice 
în România, prevede prelevarea de probe de la toţi mistreţii vânaţi indiferent de 
vârsta şi de la  toti mistreţii găsiţi morţi. 
        Conform respectivei decizii, în cadrul programului respectiv, prelevarea 
probelor de la animale sălbatice are limita maximă a costului unitar de 10 euro. 
 
        De asemenea, menţionăm faptul că, potrivit Deciziei Grant nr. 
SANTE/2016/RO/SI2.726025, României i s-a aprobat în cadrul programului 
multianual  pentru eradicarea rabiei pentru anii 2016 şi 2017, o sumă de bani 
rambursabilă de 50 euro de către Comisia Europeană, pentru fiecare vulpe găsită 
moartă şi adusă la laborator în cadrul supravegherii pasive pentru diagnosticarea 
rabiei. 
        Importanţa supravegherii pasive este determinată de faptul că prin intermediul 
acesteia se poate monitoriza circulaţia virusului rabic în cadrul populaţiei de 
animale sălbatice, în special în cadrul populaţiei de vulpi, care constituie rezervorul 
silvatic al bolii. 
        Supravegherea pasivă în contextul evoluţiei rabiei este prevăzută în Programul 
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acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a 
celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, 
de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, prevăzut 
în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013.          
 

 
2. Schimbări 
preconizate 

       În contextul epidemiologic actual al evoluţiei bolilor mai sus menţionate, se 
impune luarea de măsuri pentru prevenirea introducerii acestora pe teritoriul 
României. 
        În cazul investigaţiilor privind supravegherea activă a mistreţilor în vederea 
testării pentru pesta porcină clasică, este necesar ca gestionarii fondurilor cinegetice 
să asigure prelevarea, ambalarea şi expedierea la direcţia sanitar-veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor judeţeană, conform normelor sanitar-veterinare în vigoare, 
prin personal instruit de către autorităţile sanitar – veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor, a probelor biologice de la toţi porcii sălbatici vânaţi. 
        În vederea stimulării transmiterii probelor biologice menţionate mai sus, 
propunem ca gestionarii fondurilor cinegetice să primească o sumă de 65 de lei/cap 
de animal, în condiţiile în care, potrivit pct. 5 din anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 
1156/2013, pentru recoltarea probelor de organe, ţesuturi pentru analize de 
laborator, efectuarea de necropsii, în vederea diagnosticului pestei porcine clasice la 
porcii sălbatici, medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi beneficiază de un 
tarif de 65 lei/cap de animal, exclusiv TVA. 
        De asemenea, în cazul investigaţiilor privind supravegherea pasivă a vulpilor 
pentru diagnosticarea rabiei, este necesar ca gestionarii fondurilor cinegetice să 
asigure ambalarea şi expedierea la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţeană, conform normelor sanitar - veterinare în vigoare, a vulpilor 
găsite moarte. 
        Pentru vulpile menţionate mai sus, propunem ca gestionarii fondurilor 
cinegetice să primească o sumă de 200 de lei/cap de animal, exclusiv TVA. 
        Fondurile necesare pentru plata sumelor avute în vedere mai sus urmează a fi 
asigurate din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, cu încadrarea în bugetul aprobat cu această destinaţie, în condiţiile 
legii, în cazul supravegherii active a mistreţilor, respectiv cu încadrarea în fondurile 
aprobate anual de Comisia Europeană, în cazul supravegherii pasive a vulpilor. 
        Având în vedere cele prezentate, se impune completarea corespunzătoare a   
Hotărârii Guvernului nr. 1156/2013.      
 
        Totodată, pentru a se asigura cadrul legislativ necesar pentru realizarea 
activităţilor de monitorizare, control şi eradicare a dermatitei nodulare virale, se 
impune introducerea acestei boli în secţiunea 1 – „Programe naţionale de 
supraveghere, control şi eradicare a bolilor la animale” şi în secţiunea 9 „Acţiuni 
imunologice obligatorii sau de urgenţă pentru unele boli la animale” - ale 
capitolului I – „Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor la animale” din anexa 
nr. 1 la Hotărârea nr. 1156/2013. 
 
        Urmare celor prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a 
Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1156/2013 pentru 
aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de 
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor 
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de 
identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, 
a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul 
siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora. 
 

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

 
1. Impactul 
macro-economic 

           Dezvoltarea sectorului economic reprezentat de creşterea animalelor, 
valorificarea producţiilor agricole, precum şi dezvoltarea pieţei agroalimentare a 
României. 

 
11. Impactul 
asupra mediului 
concurenţial şi 
domeniului 
ajutoarelor de 
stat 

           NU ESTE CAZUL 

2. Impactul 
asupra mediului 
de afaceri 

        Participarea nemijlocită a României la comerţul intracomunitar fără restricţii de 
orice fel, în contextul liberei circulaţii a mărfurilor va conduce la îmbunătăţirea 
mediului de afaceri cu animale vii şi produse agroalimentare. 
 
 
 

21  Impactul 
asupra sarcinilor 
administrative 

        NU ESTE CAZUL 
 
 
 

22 Impactul 
asupra 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii
  

        NU ESTE CAZUL 

3. Impactul 
social 

        Îmbunătăţirea statusului de sănătate a animalelor şi implicit a produselor care se 
obţin de la acestea constituie garanţia majoră pentru realizarea unui nivel ridicat al 
siguranţei alimentelor şi implicit a sănătăţii publice.  
 
        Facilitarea participării României la Piaţa Internă conduce la obţinerea unor 
venituri suplimentare a operatorilor economici din agricultură şi creşterea nivelului 
de trai în acest sector. 
 
 

4. Impactul 
asupra mediului  

     Îmbunătăţirea stării de sănătate a animalelor şi prevenirea apariţiei unor boli 
transmisibile majore ale acestora conduce la evitarea punerii în aplicare a unor 
măsuri sanitar-veterinare, vizând în special distrugerea şi procesarea cadavrelor de 
animale şi a deşeurilor rezultate cu efecte poluante asupra mediului, conducând la  
menţinerea şi îmbunătăţirea unor parametrii vizând apele, solul şi aerul. 
 
 

5. Alte 
informaţii 

           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)  

 
Sumele se vor asigura din subvenţii alocate de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în limita 

prevederilor bugetare aprobate Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, 
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precum şi de către proprietari. 
 

- 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: 

      

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       
2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din 
care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       
(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii       
b) bugete locale:          
(i) cheltuieli de personal          
(ii) bunuri şi servicii          
c) bugetul asigurărilor 
sociale 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 
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Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare  

 
1. Măsuri normative 
necesare pentru 
aplicarea prevederilor 
proiectului de act 
normativ: 

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. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-
veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, 
control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la 
om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a 
bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în 
Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, 
precum şi a tarifelor aferente acestora 

 
 

      Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor pentru completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului 
acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, 
a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia 
mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, 
caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a 
Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor 

11    Compatibilitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislaţia 
în domeniul achiziţiilor 
publice    

             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 Curţii 
de Justiţie a Uniunii 
Europene 

               NU ESTE CAZUL 

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

      
               NU ESTE CAZUL 
 

6. Alte informaţii                  NU ESTE CAZUL 
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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 
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 

NU ESTE CAZUL 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

   Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ. 
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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, 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 
extinderea 
competentelor 
instituţiilor existente 

  
        Implementarea prevederilor prezentei hotărâri se realizează de către 
direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, care se află în subordinea Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi de gestionarii 
fondurilor cinegetice.  

 

2. Alte informaţii          NU ESTE CAZUL 
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             În sensul celor prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pentru 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare 
cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, 
a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi 
înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în 
Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor 
aferente acestora, pe care îl propune spre aprobare. 
 

 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII 

                                                     NAŢIONALE SANITARE VETERINARE 

ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 

  Radu ROATIŞ CHEŢAN 

              

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

 

            MINISTRUL AGRICULTURII ŞI 

            DEZVOLTĂRII RURALE 

 

            ACHIM IRIMESCU 

 

          
 
          MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI     
                               PĂDURILOR  
 

 

           CRISTIANA PAŞCA PALMER              

 

 

         MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

 

  ANCA DANA DRAGU                

         

           MINISTRUL JUSTIŢIEI 

            

           RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


