
 Parlamentul României

Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii  specifice

                                                                                               Bucureşti, 6.11.2000
                                                                                               Nr. 24/467

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2000

 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974

În urma reexaminării  proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2000 pentru
modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, în şedinţa din 30.10.2001, cu privire la punctele puse în
discuţie în cererea de reexaminare transmisă de Preşedintele României, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor
adoptarea  următoarelor amendamente:

Nr.
crt. Text iniţial

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului) Motivare

0. 1. 2. 3.
Art.I, punctul 6
6. Articolul 33 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art. 33.� Reţeaua sanitară veterinară
de stat se organizează ca sector
distinct prin înfiinţarea Agenţiei
Naţionale Sanitare Veterinare,
instituţie publică cu personalitate
juridică, care reprezintă administraţia
veterinară şi funcţionează în structura

La articolul I, punctul 6 se abrogă.

Deputat: Ion Bozgă - PSD
Deputat: Attila Kelemen - UDMR

Pentru corelare cu prevederile
Legii nr. 538/2001 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 61/2001 privind
modificarea Legii sanitare
veterinare nr. 60/1974

0. 1. 2. 3.

Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei
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şi Pădurilor şi este coordonată
nemijlocot de către ministru.
      Agenţia Naţională Sanitară
Veterinară are structura organizatorică
prevăzută în anexa nr. 5.
      În subordinea Agenţiei Naţionale
Sanitare Veterinare funcţionează
instituţii publice cu personalitate
juridică, precum şi instituţii fără
personalitate juridică prevăzute în
anexa nr. 6.
       Atribuţiile, sediul, numărul de
personal al Agenţiei Naţionale
Sanitare Veterinare se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea
ministrului agriculturii şi alimentaţiei.
       Finanţarea cheltuielilor curente şi
de capital ale Agenţiei Naţionale
Sanitare Veterinare şi a unităţilor care
funcţionează în subordinea Agenţiei
Naţionale Sanitare Veterinare se
asigură de la bugetul de stat şi din
venituri extrabugetare.
        Veniturile extrabugetare se
constituie din tarifele de manoperă,
activităţi sanitare veterinare,
consultanţă, prestaţii specifice: acţiuni
de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare
şi alte activităţi în domeniul sanitar

0. 1. 2. 3.
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 veterinar.
        Cuantumul tarifelor menţionate
la alin. 6 se aprobă prin ordin al
ministrului agriculturii şi alimentaţiei,
la propunerea directorului general al
Agenţiei Naţionale Sanitare
Veterinare.
        Personalul Agenţiei Naţionale
Sanitare Veterinare este salarizat
potrivit anexei nr. I la Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului n. 24/2000
privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar.

2. Art. V din ordonanţă
Art. V. - Anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 6/1999 privind
organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 20
din 21 ianuarie 1999, cu modificările
şi completările ulterioare, se modifică
în mod corespunzător prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. V se abrogă.

Deputat: Ion Bozgă - PSD
Deputat: Attila Kelemen - UDMR

Hotărârea Guvernului nr. 6/1999
privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi  Alimentaţiei a
fost abrogată prin Hotărârea
Guvernului nr. 12/2001 privind
organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 16 din 10
ianuarie 2001

După art. II, se introduce un articol nou, art.
III, cu următorul cuprins:
"Art. III - (1) Anexa nr. 1 la Hotărârea Având în vedere modificarea
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0. 1. 2. 3.

3. Guvernului nr. 12/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie
2001, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică corespunzător
prevederilor prezentei legi.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei
legi, art. 14 din Hotărârea Guvernului nr.
625/2001 pentru aprobarea procedurilor
de autorizare a funcţionării
comercianţilor, precum şi orice alte
dispoziţii contrare, se abrogă."

Deputat: Ion Bozgă - PSD
Deputat: Attila Kelemen - UDMR

adusă anexei nr. 6.

4. Anexele 1,2,3,4 şi 6 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

                  Preşedinte,      Secretar,

     Ilie NEACŞU            Victor NEAGU

Întocmit: Experţi,
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               Aneta Barbu
   Anton Păştinaru

ANEXA Nr. 1

TARIFE
pentru eliberarea autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare

a obiectivelor si activităţilor, a vizelor anuale ale acesteia, precum si a
autorizatiei sanitare veterinare  pentru mijloace de transport

Nr.
crt

Obiectiv/Activitate U.M. lei/U.M.

1. Staţie de incubaţie tip gospodăresc
Tabară de vară pentru animale
Stână
Stupină
Menajerie

obiectiv 30.000

2. Punct de însămânţări artificiale la animale obiectiv 50.000
3. Genoteca de animale

Expoziţie de animale si grădină zoologică
Magazin pentru comercializare animale de
companie păsări şi peşti exotice şi/sau hrană,
momeli şi alte asemenea

obiectiv 70.000

4. Ferma de animale
Târg de animale
Staţiune de montă naturală la animale
Instituţie sanitară veterinară de referinţă
Punct farmaceutic veterinar
Cabinet medical veterinar

obiectiv 100.000
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Laborator de control furaje
Laborator sanitar veterinar
Depozit fibre vegetale, depozit materii prime

pentru fabricarea de furaje, precum şi alte
obiective care influenţează starea de sănătate a
animalelor
Dispensar sanitar veterinar
Canisa, adăpost pentru câini
Şcoală pentru dresaj câini
Clinici veterinare universitare

5. Bazine piscicole pentru creşterea materialului
piscicol
Staţie (punct) de spălare si dezinfecţie mijloace
de transport

obiectiv 150.000

6. Staţie de incubaţie tip industrial
Bazine piscicole pentru material biologic
Farmacie veterinară
Unităţi de tehnică medicală veterinară
Herghelie, hipodrom
Depozit de material seminal
Baze de achiziţie a animalelor
Clinică veterinară sau spital veterinar
Pensiune pentru animalele de companie
Frizerie pentru animalele de companie
Depozit de produse de uz veterinar
Fermă de carantină
Unităţi de dezinfecţie, dezinsecţie si deratizare
Unităţi de reproducţie şi de selecţie animală
Fabrică pentru hrana animalelor
Unităţi de cercetare ştiinţifică de animale,

obiectiv 500.000
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inclusiv cele care utilizează animale de
experienţă
Unităţi specializate pentru producerea unor
biostimulatori, premixuri şi nutreţuri
medicamentate
Unitate pentru producerea unor biopreparate sau
medicamente de uz veterinar
Unităţi de recoltare material seminal

7. Fabrica de nutreţuri combinate
Fabrica producătoare de medicamente,
biopreparate si alte produse de uz veterinar

obiectiv 1.000.000

8. Puţuri seci, cimitire de animale, crematorii obiectiv nu se taxeaza
9. Punct sau centru colectare lapte

Punct sau centru colectare ouă
Punct sau centru colectare miere
Cantină

obiectiv 100.000

10. - unitate prelucrare industrială a cadavrelor,
produse de origine animală confiscate,
subproduse  necomestibile

obiectiv 300.000

11. - centru (punct) de tăiere
- depozit subproduse necomestibile
- punct desfacere: ouă, miere şi altele
- punct sau centru colectare peşte
- chioşc desfacere peşte, produse din peşte
- punct sau centru colectare batracieni,
gasteropode, crustacee, fructe de mare
- centru colectare, prelucrare lapte
- fast food
- pescărie
- rotiserie, bufet
- carmangerie, măcelarie

obiectiv 500.000
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- unităţi porţionare, preambalare carne şi produse
din carne
- alte unităţi nenominalizate de prelucrare,
depozitare carne, produse şi subproduse
comestibile şi necomestibile
- atelier semiconserve peşte
- alte unităţi nenominalizate de prelucrare,
depozitare peşte, produse din peşte, batracieni,
gasteropode, crustacee, fructe de mare
- unităţi porţionare, preambalare produse lactate
- alte unităţi nenominalizate pentru prelucrare,
depozitare lapte, produse lactate
- unităţi de colectare, depozitare, ouă
- alte unităţi nenominalizate pentru prelucrare,
depozitare ouă, produse din ouă
- unităţi de colectare şi prelucrare miere, alte
produse
-alte unităţi nenominalizate pentru prelucrare
depozitare miere, produse apicole
- alte unităţi de alimentaţie publică
nenominalizate
- magazin alimentar şi/sau mixt

12. - atelier preparate carne
- catering

obiectiv 700.000

13. - depozit alimentar, depozit frigorific
-  restaurant , indiferent de specific
- hală pentru desfacere produse de origine
animală

obiectiv 800.000

14. - fabrică ingheţată
-laborator cofetărie şi/sau laborator patiserie
-unităţi prelucrare batracieni, gasteropode,

obiectiv 1.000.000
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crustacee, fructe de mare
- alte unităţi nenominalizate pentru prelucrarea
laptelui

15. - fabrică produse din carne: conserve,
semiconserve, preparate din carne, salamuri
crude
- fabrică semipreparate culinare din carne şi
mixte
- unităţi de tranşare carne
- unităţi prelucrare membrane naturale
- unităţi fabricaţie membrane artificiale
- fabrică conserve, semiconserve peşte
- fabrică produse lactate
- fabrică produse ouă

obiectiv 1.200.000

16. - abator
- antrepozit frigorific
- supermarket

obiectiv 1.500.000

17. - combinat de carne obiectiv 2.000.000
Notă: Autorizaţiile sanitare veterinare de funcţionare  şi cele pentru mijloacele de transport se vizeaza anual, percepându-se
jumătate din taxa prevăzută pentru eliberarea acestora.

Nr.crt. Mijlocul de transport U.M. Taxa
(lei/U.M.)

1. Şlep Mijloc de
transport

50.000

2. Vagon pentru transport animale, vagon
frigorific şi izoterm pentru produse de
origine animală

Mijloc de
transport

100.000

3. Navă pescador, aeronavă cargo Mijloc de
transport

250.000

4. Mijloace auto specializate pentru transport Mijloc de 300.000
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animale, produse de origine animală, furaje,
produse de uz veterinar şi alte produse
supuse controlului sanitar veterinar

transport

ANEXA Nr. 2

TARIFE
pentru eliberarea avizului sanitar veterinar de import, export, tranzit, a acordului sanitar veterinar de import, a

certificatului de abilitare şi a certificatului de înregistrare şi reînregistrare a medicamentelor, produselor biologice şi a
altor produse de uz veterinar

Nr.
crt

SPECIFICAŢIE U/M LEI/UM/
PRODUS

1.
AVIZ SANITAR VETERINAR DE IMPORT:
- materii prime furajere, furaje concentrate, bumbac,
premixuri, aditivi furajeri, făinuri proteice, medicamente
pulvis şi altele
- animale mici pentru reproducţie, animale mici pentru
măcelarie, animale mici pentru concurs, expoziţii, păsări
exotice
- animale mijlocii pentru măcelărie, animale mijlocii pentru
reproducţie

tona

cap

cap

300

2. - ouă pentru incubaţie 1000 bucati 1000
3. - animale mari pentru măcelarie, animale mari pentru concurs,

animale mari pentru reproducţie
- păsări pentru carne
 - păsări pentru reproducţie, porumbei pentru concurs,
expoziţii, alte manifestări

cap
2500

500
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4. - pui de o zi
- pui reproducţie şi/sau creştere

1000 cap.
1000 cap.

1000
1000

5. - animale de companie (câini, pisici, maimuţe şi  altele) cap 5000
6. - medicamente, produse biologice, kituri de uz veterinar,alte

produse de uz veterinar, până la 1000 flacoane
lot 15000

7. - medicamente de uz veterinar, alte produse de uz veterinar,
intre 1000 - 5000 flacoane

lot 20000

8. - medicamente de uz veterinar, alte produse de uz veterinar,
peste 5000 flacoane

lot 40000

9. - familii de albine familie nu se taxeaza
10. - ouă pentru consum 1000 buc. 2.500
11. - lapte,lapte condensat 100 litri 2.500
12. - slănină crudă, grăsimi tehnice tona 4.000
13. -subproduse comestibile (cap, creier, limbă, burtă, organe,

membrane, etc)
- untură, cochilii de melci, organe necomestibile, coarne,
copite, unghii, ongloane, aditivi şi emulgatori alimentari, clei
de oase, enzime pentru industria alimentară, adezivi pentru
industria alimentară, izolat proteic alimentar, gelatină
alimentară şi tehnică

tona 5.000

14. - produse lactate proaspete (iaurt, frişcă, etc), lapte praf, unt,
brânzeturi, caşcaval, îngheţată, inclusiv praf de îngheţată,
ingredienţi şi arome pentru îngheţată, subproduse lactate (zer,
cazeina), cheag, gogoşi de mătase, condimente, lână, piei
brute, pene, păr

tona 10.000

15. - produse apicole (ceară, polen, venin, etc) Kg. 1.500
16. - ouă de viermi de mătase Kg. 15.000
17. - produse din ouă (praf, maioneză, melanj, etc), miere de

albine, membrane artificiale
tona 15.000

18. - peşte viu, peşte proaspăt, refrigerat, congelat, produse din tona 20.000



12

peşte, inclusiv icre, pulpe de broască, carne melci, stridii,
scoici, raci, fructe de mare, vânat mare, vânat mic (în blană, în
pene)
- căzătură, coarne, conserve şi concentrate pentru hrana
animalelor, carne (toate speciile), conserve, semiconserve,
preparate din carne, inclusiv supe şi sosuri concentrate, piei
semiprelucrate, subproduse de abator pentru industria
farmaceutica.

19. - trofee vânătoare şi blănuri bucata 60.000
20. - alte produse nenominalizate tona

kg
hl

sau alte unităţi
de măsura

5.000

21. - mostre până la 100 kg total
- produse de uz veterinar pentru înregistrare
- ajutoare umanitare
- donaţii în cadrul ajutoarelor umanitare de orice fel

nu se taxeaza

22. CERTIFICAT DE ABILITARE bucata 250.000
23. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ŞI REÎNREGISTRARE

MEDICAMENTE, PRODUSE BIOLOGICE ŞI ALTE
PRODUSE DE UZ VETERINAR

produs 7.000.000

24. ACORD SANITAR VETERINAR DE IMPORT bucata 30.000
25. AVIZ SANITAR VETERINAR PENTRU EXPORT:

- animale, produse de origine animală, furaje şi alte produse
supuse controlului sanitar veterinar

nu se taxeaza

26. AVIZ SANITAR VETERINAR DE TRANZIT :
- animale, produse de origine animală, furaje şi alte produse
supuse controlului sanitar veterinar

nu se taxeaza
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Nota: Taxa pentru cantităţile exprimate în fracţiuni faţă de unitatea de măsură prevăzută în  prezenta ordonanţă de urgenţă se
calculează proporţional cu cantitatea avizată.

ANEXA Nr.3
TARIFE

pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind
amplasarea, proiectarea si construirea obiectivelor supuse

controlului   sanitar  veterinar

Taxele pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea şi construirea de noi obiective supuse
controlului sanitar veterinar sunt în valoare de 50% din taxa prevăzută pentru autorizarea sanitară veterinară de funcţionare a
acestora.

ANEXA Nr.4

 TARIFE
pentru eliberarea certificatelor sanitare veterinare pentru transportul intern al animalelor, produselor de origine

animală, furajelor şi altor mărfuri supuse controlului  sanitar  veterinar , precum şi a certificatelor de sănătate pentru
export animale şi certificate sanitare veterinare pentru export produse, subproduse comestibile şi necomestibile de

origine animala

Nr.
crt

Specificaţie U.M. Taxa
(lei/U.M)

A

1.

Pentru intern:

Certificat sanitar veterinar pentru transport  animale: nu se taxeaza

2. Certificat sanitar veterinar pentru transport ouă de
viermi de mătase

nu se taxeaza

3. Certificat sanitar veterinar pentru transport  puiet de
peşti fitofagi, icre embrionate şi puiet de peşte sau nu se taxeaza
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peşte destinat repopulării
4. Certificat sanitar veterinar pentru transport  gunoi de

grajd în scopul comercializării
nu se taxeaza

5. Certificat sanitar veterinar pentru transport cadavre,
deşeuri de abator

nu se taxeaza

6. Certificat sanitar veterinar pentru transport furaje tona 5.000

7. Certificat sanitar veterinar pentru transport  ouă pentru
incubaţie

nu se taxeaza

8. Certificat sanitar veterinar de transport produse de
origine animală:
- carne toate speciile, inclusiv vânat împuşcat

destinat consumului public
- slănină, seu, subproduse comestibile: organe,

intestine, stomace
- grăsimi tehnice, oase, păr, piei, coarne, unghii,

copite
- alte produse de origine animală nenominalizate
- produse din carne (preparate din carne, conserve,

semiconserve carne, alte produse din carne)
- lapte lichid şi lapte condensat
- produse lactate proaspete
- brânzeturi, unt, îngheţată, lapte praf, praf de

îngheţată, cazeină
- alte produse din lapte nenominalizate
- peşte viu, peşte refrigerat, peşte congelat, peşte

sărat, peşte afumat
- conserve, semiconserve peşte
- icre de sturion
- icre tarama
- alte produse din peşte nenominalizate

nu se taxează
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- miere de albine
- produse apicole (ceară albine, lăptişor de matcă,

polen etc)
- alte produse apicole nenominalizate
- ouă pentru consum
- produse din ouă (melanj, praf de ouă, maioneză)
- alte produse  din ouă nenominalizate

9. Certificat sanitar veterinar de sănătate animală pentru
intern:

nu se taxeaza

B

10.

 Pentru export:

Certificat sanitar veterinar pentru sănătate pentru
export animale şi certificat de transport internaţional

nu se taxeaza

11. Certificat sanitar veterinar pentru export produse,
subproduse comestibile şi necomestibile de origine
animală, cu excepţia trofeelor

nu se taxeaza

12. Certificat sanitar veterinar de sănătate pentru export
trofee:
-     urşi, cerbi
- capre negre
- mistreţi, căpriori, cerb
- alte animale sălbatice (lup, vulpe, pisică sălbatică,

viezure, jder etc.)
- blănuri
- coarne cerbi, colţi mistreţ
- cocoşi de munte
- iepuri, fazani, raţe, gâşte sălbatice, potârnichi
- alte pasari sălbatice (prepeliţe, porumbei, turturele,

sitari, grauri, sturzi etc.)

trofeu
trofeu
trofeu

trofeu
bucata
trofeu
trofeu
trofeu
trofeu

300.000
200.000
100.000

100.000
100.000
  50.000
   25.000
10.000
5.000
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Nota: Taxa pentru cantităţile exprimate în fracţiuni faţă de unitatea de măsura prevăzută în  prezenta ordonanţă de urgenţă se
calculează proporţional cu cantitatea avizată.

A.

AGENŢIA  NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

        ANEXA NR. 6

DIRECŢIA DE POLIŢIE
SANITARĂ VETERINARĂ

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE
A ANIMALELOR

DIRECŢIA DE IGIENĂ ŞI
SĂNĂTATE PUBLICĂ

VETERINARĂ

DIRECŢIA LEGISLAŢIE ŞI
COOPERARE

INTERNAŢIONALĂ
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B.
U N I T ĂŢ I

care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor

Nr.
 crt Denumirea unităţii Finanţare

I. Instituţii publice cu personalitate juridică -alocaţii de la buget de stat şi venituri extrabugetare
1. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală -alocaţii de la buget de stat şi venituri extrabugetare

SERVICIUL INSPECŢIE ŞI
CONTROALE SANITARE

VETERINARE

SERVICIUL COORDONAREA
INSPECŢIEI SANITARE

VETERINARE DE FRONTIERĂ

SERVICIUL PREVENIREA ŞI
CONTROLUL FRAUDELOR

SERVICIUL
EPIDEMIOSUPRAVEGHERE ŞI

CONTROLUL BOLILOR

SERVICIUL BUNĂSTAREA ŞI
PROTECŢIA ANIMALELOR

SERVICIUL ALIMENTAŢIA
ANIMALELOR ŞI PRODUSE DE UZ

VETERINAR

SERVICIUL IDENTIFICAREA ŞI
CIRCULAŢIA ANIMALELOR

SERVICIUL IGIENA  PRODUSELOR DE
ORIGINE ANIMALĂ

SERVICIUL PROFILAXIA
ZOONOZELOR

SERVICIUL AUTORIZĂRI SANITARE
VETERINARE

SERVICIUL LEGISLAŢIE

SERVICIUL COOPERARE
INTERNAŢIONALĂ
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2. Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară -alocaţii de la buget de stat şi venituri extrabugetare

3. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi
Medicamentelor de uz Veterinar

-alocaţii de la buget de stat şi venituri extrabugetare

4. Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a
municipiului Bucureşti, inclusiv laboratoarele
sanitare veterinare de stat

-alocaţii de la buget de stat şi venituri extrabugetare

II. Instituţii publice fără personalitate juridică -alocaţii de la buget de stat şi venituri extrabugetare
1. Circumscripţiile sanitare veterinare zonale -alocaţii de la buget de stat şi venituri extrabugetare

2. Circumscripţiile sanitare veterinare pentru controlul
produselor de origine animală

-alocaţii de la buget de stat şi venituri extrabugetare

3. Inspectoratele de control sanitar veterinar de
frontieră

-alocaţii de la buget de stat şi venituri extrabugetare
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