
  1

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ 

 ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 

ORDIN 

privind abrogarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor nr. 66/2012 pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care 

reglementează importul paralel de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat 
deja o autorizaţie de comercializare şi a Procedurii simplificate de obţinere a autorizaţiei de 
import paralel pentru produse medicinale veterinare și a Ordinului președintelui Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea 
Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. ________din____________ întocmit de Direcţia Coordonare 
Laboratoare şi Produse Medicinale Veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor; 
 
având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
în temeiul art. 4 alin. (3) din 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, 
 
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite 
următorul ordin: 
 
Art. 1 – Începând cu data de 28.01.2022 se abrogă următoarele acte normative: 
a) Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
nr. 66/2012 pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care reglementează importul paralel de 
produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare şi a 
Procedurii simplificate de obţinere a autorizaţiei de import paralel pentru produse medicinale 
veterinar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 noiembrie 2012. 
b) Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale 
veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 26 noiembrie 2007. 
 
Art. 2 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Preşedintele  
 Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare  

şi pentru Siguranţa Alimentelor  
 

Robert Viorel CHIOVEANU 

 

Bucureşti,_______/________/2021 

Nr. ____________ 



 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ  
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 

 

Nr. ....../ ................. 

DIRECŢIA COORDONARE LABORATOARE ŞI PRODUSE MEDICINALE VETERINARE 

 

                                                                                                            SE APROBĂ, 
                                                                                          PREŞEDINTE – SECRETAR DE STAT, 
 
                                                                                             Dr. Robert Viorel CHIOVEANU  
 
           PROPUN A SE APROBA, 
VICEPREȘEDINTE-SUBSECRETAR DE STAT, 
 
          Dr. Laszlo NAGY CSUTAK 
 

                                                 

REFERAT DE APROBARE 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 
activităţii veterinare şi pentru siguranţa alimentelor aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor coordonează tehnic şi administrativ întreaga 
activitate a serviciilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, organizează şi 
controlează efectuarea activităţilor publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
şi elaborează proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice. 
 
Armonizarea legislaţiei sanitare veterinare a României cu cea a Uniunii Europene are ca scop 
realizarea unei echivalenţe autentice a măsurilor sanitare veterinare elaborate şi aplicate pe 
teritoriul României cu cele legiferate şi aplicate în celelalte state membre ale Uniunii 
Europene.  
 
La data de 28.01.2022 intră în vigoare Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a 
Directivei 2001/82/CE ce stabilește noi reglementări privind introducerea pe piață, fabricarea, 
importul, exportul, distribuția, controlul și utilizarea produselor medicinale veterinare. 
 
Astfel, se impune abrogarea Ordinului președintelui ANSVSA nr. 187/2007 pentru aprobarea 
Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare întrucât acesta 
transpune Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui 
Cod comunitar pentru produsele medicamentoase veterinare, directivă abrogată la momentul 
intrării în vigoare a Regulamentului menționat anterior.  
 
De asemenea, Ordinul președintelui ANSVSA nr. 66/2012 pentru aprobarea Ghidului privind 
cadrul legal care reglementează importul paralel de produse medicinale veterinare pentru 



 
 

care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare şi a Procedurii simplificate de obţinere a 
autorizaţiei de import paralel pentru produse medicinale veterinare trebuie abrogat întrucât 
conţine prevederi ce nu pot fi aplicate deoarece sunt în contradicţie sau repetă prevederi ale 
Regulamentului menționat. 
 
În contextul celor prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de ordin pentru 
abrogarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 66/2012 pentru aprobarea Ghidului privind 
cadrul legal care reglementează importul paralel de produse medicinale veterinare pentru 
care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare şi a Procedurii simplificate de obţinere a 
autorizaţiei de import paralel pentru produse medicinale veterinare și a Ordinului 
președintelui ANSVSA nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul 
produselor medicinale veterinare, pe care vă rugăm să îl aprobaţi pentru a fi promovat şi 
publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
 
 

DIRECTOR 

 

Dr. Valentin VOICU 
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