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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte modelul de certificat de sãnãtate
la care se referã art. 16 din Norma sanitarã veterinarã privind condiþiile de sãnãtate a animalelor,
care reglementeazã punerea pe piaþã a animalelor ºi a produselor de acvaculturã,
aprobatã prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 494/2001
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 161.448 din 22 noiembrie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã care stabileºte modelul de certificat de sãnãtate la care se referã
art. 16 din Norma sanitarã veterinarã privind condiþiile de
sãnãtate a animalelor, care reglementeazã punerea pe piaþã
a animalelor ºi a produselor de acvaculturã, aprobatã prin
Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor
nr. 494/2001, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 191 din 21 martie 2002, prevãzutã în anexa*)
care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 16 decembrie 2002.
Nr. 602.
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte garanþiile suplimentare
în ceea ce priveºte Salmonella, pentru activitãþile de transport de pãsãri de reproducþie ºi pui
de o zi cãtre Finlanda ºi Suedia, în scopul introducerii în efective de pãsãri de reproducþie
sau în efective de pãsãri pentru producþie
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 161.449 din 22 noiembrie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã care
stabileºte garanþiile suplimentare în ceea ce priveºte
Salmonella, pentru activitãþile de transport de pãsãri de
reproducþie ºi pui de o zi cãtre Finlanda ºi Suedia, în
scopul introducerii în efective de pãsãri de reproducþie sau
în efective de pãsãri pentru producþie, prevãzutã în anexa*)
care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 16 decembrie 2002.
Nr. 603.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiþiile speciale pentru autorizarea
centrelor de reambalare la care se referã Norma sanitarã veterinarã privind condiþiile de sãnãtate
care reglementeazã producerea ºi comercializarea produselor din carne ºi a altor produse
de origine animalã
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 161.450 din 22 noiembrie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
condiþiile speciale pentru autorizarea centrelor de reambalare la care se referã Norma sanitarã veterinarã privind
condiþiile de sãnãtate care reglementeazã producerea ºi
comercializarea produselor din carne ºi a altor produse de
origine animalã, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã, institutele centrale de profil ºi direcþiile sanitare veterinare

judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã orice alte dispoziþii contrare.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 16 decembrie 2002.
Nr. 604.
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte tehnica de testare microbiologicã,
prin prelevãri de probe din exploataþiile de origine a pãsãrilor pentru tãiere,
destinate exportului în Finlanda ºi Suedia
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 161.761 din 2 decembrie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã care
stabileºte tehnica de testare microbiologicã, prin prelevãri
de probe din exploataþiile de origine a pãsãrilor pentru
tãiere, destinate exportului în Finlanda ºi Suedia, prevãzutã
în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va
controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului
ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 16 decembrie 2002.
Nr. 606.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la unele produse utilizate
pentru nutriþia animalelor
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 160.116 din 2 decembrie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã referitoare la unele produse utilizate pentru nutriþia animalelor,
prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, precum ºi inspectoratele de poliþie

sanitarã veterinarã de frontierã vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la
30 de zile de la data publicãrii lui.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 17 decembrie 2002.
Nr. 616.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare de stabilire a unui sistem de identificare,
în vederea plasãrii pe piaþã în Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlanda,
a pisicilor ºi câinilor care nu au originea în aceste þãri
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 161.107 din 2 decembrie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã de stabilire a unui sistem de identificare, în vederea plasãrii pe
piaþã în Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlanda, a pisicilor
ºi câinilor care nu au originea în aceste þãri, prevãzutã în
anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, precum ºi inspectoratele de poliþie

sanitarã veterinarã de frontierã vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la
30 de zile de la data publicãrii lui.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 17 decembrie 2002.
Nr. 617.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la certificarea sãnãtãþii
pentru importul din þãri terþe de faguri sau stupi de albine, mãtci ºi albine lucrãtoare
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 161.553 din 4 decembrie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã referitoare la certificarea sãnãtãþii pentru importul din þãri terþe
de faguri sau stupi de albine, mãtci ºi albine lucrãtoare,
prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, precum ºi inspectoratele de poliþie

sanitarã veterinarã de frontierã vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la
30 de zile de la data publicãrii lui.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 17 decembrie 2002.
Nr. 618.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru programele de eradicare
ºi monitorizare a unor boli la animale
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 160.102 din 2 decembrie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
criteriile pentru programele de eradicare ºi monitorizare a
unor boli la animale, prevãzutã în anexa*) care face parte
integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, precum ºi inspectoratele de poliþie

sanitarã veterinarã de frontierã vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la
30 de zile de la data publicãrii lui.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 17 decembrie 2002.
Nr. 619.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte condiþiile de sãnãtate a animalelor
ºi certificatele sanitare veterinare pentru importul din þãri terþe de pãsãri ºi ouã de incubaþie,
altele decât ratitele ºi ouãle acestora, precum ºi mãsurile de sãnãtate animalã ce urmeazã
a fi aplicate dupã un astfel de import
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 161.818 din 3 decembrie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã care
stabileºte condiþiile de sãnãtate a animalelor ºi certificatele
sanitare veterinare pentru importul din þãri terþe de pãsãri ºi
ouã de incubaþie, altele decât ratitele ºi ouãle acestora,
precum ºi mãsurile de sãnãtate animalã ce urmeazã a fi
aplicate dupã un astfel de import, prevãzutã în anexa*)
care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 17 decembrie 2002.
Nr. 620.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte modelul de certificat de sãnãtate
a animalelor pentru comerþul cu material seminal de la specia ecvidee
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 161.905 din 6 decembrie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã care
stabileºte modelul de certificat de sãnãtate a animalelor
pentru comerþul cu material seminal de la specia ecvidee,
prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va
controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului
ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicãrii lui.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 19 decembrie 2002.
Nr. 629.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenþa mutualã
între autoritatea veterinarã centralã a României ºi autoritãþile veterinare centrale ale statelor
membre ale Uniunii Europene ºi cooperarea acestora cu Comisia Europeanã,
în scopul asigurãrii aplicãrii corecte a legislaþiei din domeniul veterinar ºi zootehnic
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 161.155 din 13 noiembrie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind asistenþa mutualã între autoritatea veterinarã centralã a României ºi autoritãþile veterinare centrale ale
statelor membre ale Uniunii Europene ºi cooperarea
acestora cu Comisia Europeanã, în scopul asigurãrii
aplicãrii corecte a legislaþiei din domeniul veterinar ºi

zootehnic, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 19 decembrie 2002.
Nr. 631.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiþiile de sãnãtate animalã
ºi certificarea veterinarã pentru importul din þãri terþe de lapte ºi produse pe bazã de lapte
ce nu sunt destinate consumului uman
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 161.288 din 9 decembrie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
condiþiile de sãnãtate animalã ºi certificarea veterinarã pentru importul din þãri terþe de lapte ºi produse pe bazã de
lapte ce nu sunt destinate consumului uman, prevãzutã în
anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, precum ºi inspectoratele de poliþie

sanitarã veterinarã de frontierã vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii lui.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 23 decembrie 2002.
Nr. 641.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la recunoaºterea vaccinurilor antirabice
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 161.556 din 9 decembrie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã cu privire la recunoaºterea vaccinurilor antirabice, prevãzutã în
anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, precum ºi inspectoratele de poliþie
sanitarã veterinarã de frontierã vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va
controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului
ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii lui.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 23 decembrie 2002.
Nr. 642.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte lista þãrilor terþe
din care se avizeazã importul în România de pãsãri vii ºi ouã de incubaþie
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 162.026 din 10 decembrie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã care
stabileºte lista þãrilor terþe din care se avizeazã importul în
România de pãsãri vii ºi ouã de incubaþie, prevãzutã în
anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va
controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului
ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 23 decembrie 2002.
Nr. 643.
*) Anexa se publicã ulterior.
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