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RAPORT 

asupra proiectului de Lege  pentru  completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor  

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru completarea 
art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor, transmis cu adresa nr. PL.x. 737 din 5 noiembrie 2007, înregistrat cu nr. 24/543/06.11.2007. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului. 
Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 

activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, avându-se în vedere acordarea unor despăgubiri şi pentru proprietarii care 
au suferit pagube colaterale, rezultate din măsurile întreprinse pentru combaterea epidemiei de gripă aviară. 

Proiectul de lege pentru completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia 
României, republicată. 

La dezbaterea iniţiativei legislative a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnul Csutak Nagy Laslo  – vicepreşedinte, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 26 de membri ai comisiei. 
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 

42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (PL.x 737/2007). 
Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritate, înregistrându-se 24 de voturi pentru şi 1 abţinere, în şedinţa din  14 noiembrie 

2007. 
Proiectul de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (PL.x 737/2007) a fost adoptat de Senat în şedinţa din 30 octombrie 2007. 
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Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

 În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări  a proiectului de lege.  
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament:  
Nr. 
crt. Text act normativ de  bază  Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 

0 1 2 3 4 

1.  

 

Titlul legii 
 

LEGE 
pentru completarea art.26 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 
privind organizarea activităţii 

sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor 

Titlul legii 
 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 

privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor 

Ca urmare a 
modificărilor şi 
completărilor 
intervenite în textul 
legii.  

2.  

 

ARTICOL UNIC. – După 
alin.(11) al art.26 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 42/2004 privind 
organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.94 
din 31 ianuarie 2004, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.215/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se introduc 
trei noi alineate, alin.(12)-(14), cu 

ARTICOL UNIC. – Ordonanţa 
Guvernului nr. 42/2004 privind 
organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.94 
din 31 ianuarie 2004, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.215/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 

Ca urmare a 
modificărilor şi 
completărilor 
intervenite în textul 
legii. 
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următorul cuprins: 
 

 
Deputat PSD – Ioan Munteanu  
Deputat PSD – Vasile Mocanu  

3.  

 

 1. La articolul 25, după alineatul 
(1) se introduc două noi alineate, 
alin.(11) şi (12) cu următorul 
cuprins: 
„(11) La nivelul Autorităţii se 
constituie şi funcţionează sub 
conducerea preşedintelui acesteia 
Comitetul pentru situaţii de 
urgenţă. 
 
(12) Comitetul pentru situaţii de 
urgenţă prevăzut la alin.(11) se 
constituie prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii şi are în 
componenţă persoane cu putere 
de decizie, experţi şi specialişti 
din aparatul propriu şi din unele 
instituţii şi unităţi aflate în 
subordinea Autorităţii, cu 
atribuţii în gestionarea situaţiilor 
de urgenţă.” 
 
Deputat UDMR – Szekely Levente  

 
 
 
 
Pentru crearea, la 
nivel central, a 
structurilor necesare 
gestionării situaţiilor 
de urgenţă 
determinate de 
apariţia bolilor. 
 
 
 
 

4.  Text Legea nr.215/2004 
 
Art.26. – 
(4) Pentru sprijinirea 

 2. La articolul 26, alineatul (4) va 
avea următorul cuprins: 
 
(4) Dacă epizootia prezintă un 

 
 
 
Pentru crearea, la 
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acţiunilor de luptă 
împotriva bolilor 
transmisibile ale 
animalelor, prin hotărâre a 
consiliului local sau 
judeţean, respectiv al 
municipiului Bucureşti, se 
constituie comandamente 
antiepizootice formate din 
conducători ai unităţilor de 
pe teritoriul respectiv şi 
alte persoane cărora le 
revin sarcini în aplicarea 
măsurilor de control 
stabilite de Autoritate cu 
privire la combaterea 
bolilor.  

pericol deosebit pentru sănătatea 
publică şi economia naţională, în 
cadrul Comitetului Naţional pentru 
Situaţii de Urgenţă se constituie, 
prin hotărâre a Guvernului, Centrul 
Naţional de Combatere a Bolilor, 
sub conducerea nemijlocită a 
ministrului internelor şi reformei 
administrative şi sub coordonarea 
primului-ministru.” 
 
 
 
Deputat PNL – Nicolae Popa  
Deputat UDMR – Szekely Levente  
 
 

nivel central, a 
structurilor necesare 
gestionării situaţiilor 
de urgenţă 
determinate de 
apariţia bolilor. 
 

5.  

 

 3. L articolul 26, după alineatul 
(4) se introduc patru noi alineate, 
alin.(41), (42), (43) şi (44) cu 
următorul cuprins: 
„(41) Centrul Naţional de 
Combatere a Bolilor este un 
organism interministerial format 
din persoane cu putere de decizie, 
experţi şi specialişti desemnaţi de 
ministerele cu atribuţii complexe 
în gestionarea situaţiilor de 
urgenţă. 
 

 
 
 
 
Pentru crearea, la 
nivel central, a 
structurilor necesare 
gestionării situaţiilor 
de urgenţă 
determinate de 
apariţia bolilor. 
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(42) Structurarea Centrului 
Naţional de Combatere a Bolilor 
este următoarea: 
a) Unitatea Centrală de Decizii, 
condusă de ministrul internelor şi 
reformei administrative, alcătuită 
din membrii Comitetului 
Naţional pentru Situaţii de 
Urgenţă; 
b) Unitatea Operaţională 
Centrală, condusă de preşedintele 
Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor; 
c) Unitatea Centrală de Sprijin, 
constituită din experţi şi 
specialişti din cadrul 
administraţiei publice centrale, 
din cadrul organelor de 
specialitate ale acesteia şi din 
cadrul unor instituţii şi unităţi 
aflate în subordinea acestora, 
precum şi din reprezentanţi ai 
patronatelor interesate de 
eradicarea epizootiilor, care ajută 
Unitatea Operaţională Centrală 
în luarea măsurilor care se impun 
pentru combaterea bolilor.  
 
(43) Organizarea, funcţionarea şi 
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atribuţiile Centrului Naţional de 
Combatere a Bolilor şi ale 
structurilor din componenţa 
acestuia, se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului, la 
propunerea ministrului internelor 
şi reformei administrative.  
 
(44) Finanţarea acţiunilor care se 
dispun de către Centrul Naţional 
de Combatere a Bolilor se asigură 
de la bugetul de stat, în condiţii 
stabilite prin hotărâre a  
Guvernului.”   
 
Deputat UDMR – Szekely Levente  
Deputat PNL – Nicolae Popa  

6.  Text Legea nr.215/2004 
 
Art.26. –  
(5) Dacă epizootia prezintă 
un pericol deosebit pentru 
economia naţională, prin 
hotărâre a Guvernului se 
constituie comandamentul 
antiepizootic central, 
alcătuit din conducători ai 
ministerelor şi ai altor 
organe ale administraţiei 
publice centrale, care 

 4. La articolul 26, alineatul (5) va 
avea următorul cuprins: 
(5) Pentru sprijinirea acţiunilor de 
luptă împotriva bolilor transmisibile 
ale animalelor şi a zoonozelor, la 
nivelul prefecturilor, se constituie, 
sub conducerea prefecţilor, centre 
locale de combatere a bolilor, 
respectiv, centrul de combatere a 
bolilor al municipiului Bucureşti.”  
 
 
 

 
 
Pentru a crea, la nivel 
local, structurile 
necesare gestionării 
situaţiilor de urgenţă.  
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stabileşte măsurile ce se 
impun în toate sectoarele 
social-economice şi 
răspunde de aplicarea 
acestora, în condiţiile legii. 

 
Deputat UDMR – Szekely levente 
Deputat PNL – Adrian Semcu  

7.  

 

 5. La articolul 26, după alineatul 
(5) se introduc trei noi alineate, 
alin.(51), (52) şi (53) cu următorul 
cuprins: 
„(51) Structura centrului local de 
combatere a bolilor este 
următoarea: 
a) Unitatea Locală de Decizie, 
condusă de prefect şi alcătuită din 
membrii Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă; 
b) Unitatea Operaţională Locală, 
condusă de directorul executiv al 
direcţiei sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor 
judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti; 
c) Unitatea Locală de Sprijin, 
condusă de primar şi alcătuită 
din: un viceprimar, secretarul 
comunei, oraşului sau 
municipiului, după caz, 
reprezentanţi ai serviciilor 
publice şi ai principalelor 
instituţii de pe teritoriul 

 
 
 
 
Pentru a crea,  la 
nivel local, 
structurile necesare 
gestionării situaţiilor 
de urgenţă. 
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respectiv, precum şi medicul 
zonal. 
 
(52) Organizarea, atribuţiile şi 
funcţionarea centrelor locale de 
combatere a bolilor, respectiv al 
municipiului Bucureşti, precum şi 
ale structurilor din componenţa 
acestora se stabilesc prin ordin al 
prefectului.  
 
(53) În exercitarea atribuţiilor de 
conducere a Unităţii Operaţionale 
Centrale şi a Unităţii 
Operaţionale Locale se emit 
decizii şi instrucţiuni.” 
 
 
Deputat UDMR – Szekely Levente 
Deputat PNL – Nicolae Popa 

8.   
 
 
(6) În cazul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boli 
transmisibile ale 
animalelor, ce implică 
tăierea sau uciderea unor 
animale, se acordă 

 
 
 
„(12) În cazul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
focarelor de boli transmisibile ale 
animalelor, se acordă despăgubiri: 
a) proprietarilor, crescători de 
animale, pentru animalele tăiate sau 
ucise în cadrul acţiunilor naţionale 

6. La articolul 26 alineatele (6), 
(61) şi (7) vor avea următorul 
cuprins: 
Alin.(6) – Nemodificat 
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despăgubiri proprietarilor 
pentru animalele tăiate, 
ucise sau altfel afectate, în 
condiţii care se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(61) Bolile şi efectele 
directe şi colaterale, 
precum şi condiţiile şi 
modalitatea de 
despăgubire, prevăzute la 
alin.(6), se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului. 
 
(7) Plata despăgubirilor 
prevăzute la alin.(6) se 
asigură de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, la 

aprobate prin acte normative; 
b) persoanelor fizice ale căror 
animale au fost diagnosticate pozitiv 
şi sacrificate, în mod direct sau 
indirect, în cadrul Programelor 
naţionale de eradicare a epizootiilor 
de la data aprobării acestora, 
conform legislaţiei în vigoare; 
c) proprietarilor, crescători de 
animale, pentru pierderile financiare 
suferite ca efecte colaterale rezultate 
din măsurile întreprinse pentru 
combaterea epizootiei, inclusiv 
pentru împiedicarea transmiterii 
bolilor la om. 
 
 
 
 

___________ 
 
 
 
 
(13) Plata despăgubirilor prevăzute 
la alin.(12) se asigură de la bugetul 
de stat,  prin bugetul Ministerului 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale, 
în condiţii care se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(61) Prin hotărâre a Guvernului 
se stabilesc bolile, efectele directe 
şi indirecte, precum şi efectele 
colaterale rezultate din măsurile 
întreprinse pentru combaterea 
acestora, condiţiile, precum şi 
modalităţile de acordare a 
despăgubirilor. 
 (7) Plata despăgubirilor prevăzute 
la alin.(6) se asigură de la bugetul 
de stat,  prin bugetul Ministerului 
Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale, 
în condiţii care se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
corectitudinea 
redactării.  
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valoarea de înlocuire la 
preţul pieţei a animalelor 
tăiate, ucise sau altfel 
afectate, după caz, la suma 
pierderii suferite de 
proprietar,  la data când a 
avut loc acţiunea de 
lichidare a focarului de 
boală, cu respectarea 
prevederilor legale în 
vigoare.  
(8) Sursele financiare 
necesare altor măsuri ce se 
impun pentru prevenirea şi 
combaterea epizootiilor şi 
apărarea sănătăţii 
animalelor, în cazul 
acţiunilor de importanţă 
deosebită, se asigură de la 
bugetul de stat prin bugetul 
Autorităţii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(14) Sursele financiare necesare 
altor măsuri ce se impun pentru 
prevenirea şi combaterea 
epizootiilor şi apărarea sănătăţii 
animalelor, în cazul acţiunilor de 
importanţă deosebită, se asigură de 
la bugetul de stat prin bugetul 
Autorităţii.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
Deputat PSD – Ioan Munteanu 
Deputat PSD – Ioan Stan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textul adoptat de 
Senat este identic cu 
textul din actul 
normativ de bază. 

Comisia a propus aprobarea proiectului cu 24 voturi pentru, 0  voturi împotrivă şi 1 abţineri. 
 
VICEPREŞEDINTE,        SECRETAR, 

  Adrian SEMCU          Vasile MOCANU   
 
 
Întocmit: consilier dr. Anton Păştinaru    


	  Adrian SEMCU          Vasile MOCANU  

