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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 134
din 3 aprilie 2003

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 105/1999
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate
în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânã la 6 martie 1945 din motive etnice,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 189/2000
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Aurelia Popa
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent ºef

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor Legii nr. 189/2000 privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940
pânã la 6 martie 1945 din motive etnice, excepþie ridicatã
de Alexandru Lucian Porþeanu în Dosarul nr. 1.593/2002 al
Curþii de Apel Bucureºti Ñ Secþia de contencios administrativ.
La apelul nominal rãspunde autorul excepþiei personal ºi
asistat de avocat Voicu Zdrenghea, precum ºi consilier juridic Corneliu Frãþilã pentru Casa de Pensii a Municipiului
Bucureºti.
Reprezentantul autorului excepþiei de neconstituþionalitate
solicitã admiterea acesteia, întrucât apreciazã cã perioada
cuprinsã între 6 septembrie 1940 Ñ 6 martie 1945, avutã
în vedere de legiuitor pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice, nu corespunde realitãþii istorice, ceea ce creeazã discriminare între diferite
categorii de persoane cãrora li se aplicã legea.
Reprezentantul Casei de Pensii a Municipiului Bucureºti
solicitã respingerea excepþiei, deoarece prin dispoziþiile Legii
nr. 189/2000 nu se încalcã, aºa cum susþine autorul
excepþiei, art. 16 alin. (1) din Constituþie ºi nici art. 20Ñ23
din aceasta.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei, întrucât apreciazã cã textele de lege
criticate nu sunt contrare dispoziþiilor constituþionale invocate
ca fiind încãlcate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 23 octombrie 2002, pronunþatã în
Dosarul nr. 1.593/2002, Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia
de contencios administrativ
a
sesizat
Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Legii nr. 189/2000, excepþie ridicatã de Alexandru
Lucian Porþeanu într-un litigiu având ca obiect contestaþia
formulatã împotriva deciziei de stabilire a duratei perioadei
de refugiat.

În motivarea excepþiei se aratã cã perioada 6 septembrie 1940 Ñ 6 martie 1945, stabilitã prin Legea
nr. 189/2000 pentru acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive etnice, este mai micã decât cea
realã, adicã cea cuprinsã între 28 iunie 1940 Ñ 10 februarie
1947, ”la care ar trebui acordat un interval rezonabil pânã
la 31 august 1947, necesar efectuãrii tuturor operaþiunilor
de revenire a celor strãmutaþiÒ. Se considerã cã în felul
acesta se diminueazã drepturile conferite persoanelor persecutate pe motive etnice, se creeazã o discriminare între
diferite categorii de persoane cãrora le este adresatã legea,
ceea ce contravine ”principiilor ºi dispoziþiilor constituþionale
privind drepturile omului din care rezultã mãsurile reparatorii pentru persoanele ce au fost supuse persecuþiilor etnice,
cu specialã privire la art. 16 ºi art. 20Ñ23 din Constituþia
RomânieiÒ. Autorul excepþiei de neconstituþionalitate solicitã
Curþii Constituþionale sã dispunã reexaminarea normelor criticate ºi înlocuirea sintagmei ”persoane persecutate de
cãtre regimurile instaurate în România cu începere de la
6 septembrie 1940 pânã la 6 martie 1945 din motive
etniceÒ din titlul (modificat) al Legii nr. 189/2000 ºi în cel al
normelor de completare a ei, cu formularea ”persoane persecutate din motive etnice în perioada 28 iunie 1940 Ñ
31 august 1947Ò.
Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia de contencios administrativ considerã cã prevederile Legii nr. 189/2000 nu
contravin dispoziþiilor constituþionale ale art. 16 alin. (1) privitor la egalitatea în drepturi a cetãþenilor ºi nici celor ale
art. 20Ñ23, referitoare la tratatele internaþionale privind
drepturile omului, accesul liber la justiþie, dreptul la viaþã ºi
integritate fizicã ºi psihicã ºi libertatea individualã. În
legãturã cu solicitarea autorului excepþiei privind modificarea perioadei de referinþã a legii, instanþa de judecatã apreciazã cã aceasta este inadmisibilã, având în vedere
prevederile legale referitoare la limitele controlului de constituþionalitate.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã
preºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele de vedere asupra
excepþiei de neconstituþionalitate ridicate. De asemenea, în
conformitate cu dispoziþiile art. 181 din Legea nr. 35/1997,
cu modificãrile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al
instituþiei Avocatul Poporului.
Guvernul apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate
este inadmisibilã. În acest sens, aratã cã necuprinderea în
lege ”a întregii perioade de persecuþie etnicã nu constituie
o încãlcare a vreunei prevederi constituþionale, ci reprezintã
o opþiune de reglementare, iar analizarea ºi eventuala completare a duratei perioadei de persecuþie etnicã nu sunt de
competenþa Curþii ConstituþionaleÒ.
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Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziþiile Legii
nr. 189/2000 sunt constituþionale, întrucât prin acestea nu
se aduce atingere dreptului la viaþã, la integritate fizicã ºi
psihicã, la libertate individualã ºi nici principiului egalitãþii ºi
nediscriminãrii.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile
legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum
ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în România cu începere de la
6 septembrie 1940 pânã la 6 martie 1945 din motive
etnice, aprobatã prin Legea nr. 189/2000 ºi transformatã
din act modificator al Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie
1945, precum ºi celor deportate în strãinãtate ori constituite
în prizonieri, republicat, cu modificãrile ulterioare, în act de
bazã, de sine stãtãtor, integrând în cuprinsul sãu ºi modificãrile aduse prin Legea nr. 189/2000.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
Curtea Constituþionalã reþine urmãtoarele:
În opinia autorului excepþiei, în esenþã, între perioada
realã a persecuþiei pe motive etnice, apreciatã de acesta
ca fiind cea cuprinsã între 28 iunie 1940 Ñ 31 august 1957,
ºi cea reþinutã în titlul ºi în cuprinsul Ordonanþei Guvernului
nr. 105/1999, adicã 6 septembrie 1940 Ñ 6 martie 1945,
existã o diferenþã care determinã diminuarea perioadei pentru care se acordã drepturi unor persoane aflate într-o
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asemenea situaþie, ceea ce instituie o discriminare între
persoanele care au aceastã vocaþie ºi cele care pot beneficia efectiv de prevederile legii. Se considerã cã se încalcã
astfel art. 16 ºi art. 20Ñ23 din Constituþie, precum ºi ”principiile ºi dispoziþiile constituþionale privind drepturile omului
din care rezultã mãsurile reparatorii pentru persoanele ce
au fost supuse persecuþiilor etniceÒ. În consecinþã, se solicitã Curþii Constituþionale sã dispunã reexaminarea ºi reformularea textelor criticate ”într-o legislaþie unificatã, coerentã,
echitabilã în deplin acord cu dispoziþiile constituþionaleÒ.
Analizând aceste susþineri, Curtea constatã cã acordarea, prin ordonanþa criticatã, a unor drepturi persoanelor
persecutate din motive etnice cu începere de la 6 septembrie 1940 pânã la 6 martie 1945, adicã pentru altã perioadã decât cea consideratã ca fiind realã de cãtre autorul
excepþiei de neconstituþionalitate, nu încalcã, aºa cum
susþine acesta, prevederile constituþionale privind drepturile
omului din care rezultã mãsurile reparatorii pentru persoanele ce au fost supuse persecuþiilor etnice. Constituþia nu
consacrã drepturi din care rezultã mãsuri reparatorii pentru
persoanele ce au fost supuse unor persecuþii etnice.
Asemenea mãsuri reparatorii izvorãsc din voinþa legiuitorului
ºi au întinderea pe care acesta o stabileºte prin lege, fãrã
ca astfel sã se încalce vreo prevedere constituþionalã. Întinderea acestor mãsuri nu este de naturã sã afecteze nici
egalitatea în drepturi a cetãþenilor ºi nici dispoziþiile constituþionale privitoare la tratatele internaþionale privind drepturile omului, accesul liber la justiþie, dreptul la viaþã ºi la
integritate fizicã ºi psihicã ºi la libertatea individualã.
Solicitarea autorului excepþiei, în sensul cã prin decizia
ce o va pronunþa Curtea Constituþionalã sã dispunã reexaminarea ºi reformularea textelor criticate, urmeazã, de asemenea, sã fie respinsã, întrucât Curtea Constituþionalã nu
poate obliga Parlamentul sã reexamineze o lege pe motive
de oportunitate. În aceste condiþii, reexaminarea legii poate
fi efectuatã în cadrul procedurii legislative, prin exercitarea
dreptului de iniþiativã legislativã de cãtre subiecþii prevãzuþi
de art. 73 din Constituþie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a Ordonanþei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânã la 6 martie 1945 din motive etnice, excepþie ridicatã de Alexandru Lucian Porþeanu în Dosarul nr. 1.593/2002 al Curþii de Apel
Bucureºti Ñ Secþia de contencios administrativ.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 3 aprilie 2003.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICÃ BULAI

Magistrat-asistent ºef,
Gabriela Dragomirescu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
privind aprobarea Normei sanitare veterinare de implementare a mãsurilor de supraveghere
ºi control al unor substanþe ºi al reziduurilor acestora la animalele vii ºi la produsele lor
privind performanþa metodelor analitice ºi interpretarea rezultatelor
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. 151.590 din 27 februarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã de
implementare a mãsurilor de supraveghere ºi control al
unor substanþe ºi al reziduurilor acestora la animalele vii ºi
la produsele lor privind performanþa metodelor analitice ºi
interpretarea rezultatelor, armonizatã cu Decizia Comisiei
2002/657/CE, 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 altã dispoziþie contrarã.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 19 martie 2003.
Nr. 214.
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte tehnologia de creºtere ºi exploatare
a struþilor în România, precum ºi certificarea ºi carantinarea acestora dupã 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. 151.118 din 11 februarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã care
stabileºte tehnologia de creºtere ºi exploatare a struþilor în
România, precum ºi certificarea ºi carantinarea acestora
dupã 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 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.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 21 martie 2003.
Nr. 224.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la colectarea de date referitoare
la competiþiile de ecvidee la care se referã art. 4 alin. (2) din Norma sanitarã veterinarã
care priveºte comerþul cu ecvidee destinate competiþiilor ºi care stabileºte condiþiile
de participare la acestea
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. 151.487 din 24 februarie 2003, 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 colectarea de date referitoare la competiþiile de
ecvidee la care se referã art. 4 alin. (2) din Norma sanitarã
veterinarã care priveºte comerþul cu ecvidee destinate competiþiilor ºi care stabileºte condiþiile de participare la acestea, 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.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 27 martie 2003.
Nr. 236.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte metodele de monitorizare
a performanþelor ºi metodele pentru evaluarea valorii genetice a animalelor de reproducþie
de rasã purã din specia bovine
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. 151.486 din 24 februarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã care
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului
Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile
stabileºte metodele de monitorizare a performanþelor ºi
prezentului ordin.
metodele pentru evaluarea valorii genetice a animalelor
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va conde reproducþie de rasã purã din specia bovine, trola modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din pre- Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în
zentul ordin.
termen de 15 zile de la data publicãrii.
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 27 martie 2003.
Nr. 239.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte criteriile pentru înscrierea
ºi înregistrarea ecvideelor în registre genealogice, în scopul reproducþiei
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. 152.132 din 18 martie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã care stabileºte criteriile pentru înscrierea ºi înregistrarea ecvideelor
în registre genealogice, în scopul reproducþiei, 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 15 zile de la data publicãrii.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 28 martie 2003.
Nr. 241.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la admiterea în scopuri de reproducþie
a animalelor de reproducþie de rasã purã din specia bovine
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. 152.256 din 24 martie 2003, 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 admiterea în scopuri de reproducþie a animalelor de
reproducþie de rasã purã din specia bovine, 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 15 zile de la data publicãrii.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu

Bucureºti, 28 martie 2003.
Nr. 243.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte reguli detaliate specifice de aplicare
a regimului de restituire a plãþilor de export în ceea ce priveºte bunãstarea animalelor
din specia bovine
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. 152.278 din 24 martie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã care
stabileºte reguli detaliate specifice de aplicare a regimului
de restituire a plãþilor de export în ceea ce priveºte
bunãstarea animalelor din specia bovine, 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 se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicãrii.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 28 martie 2003.
Nr. 244.
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la standardele zootehnice aplicabile
animalelor de reproducþie din specia porcine
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. 152.318 din 26 martie 2003, 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 standardele zootehnice aplicabile animalelor de
reproducþie din specia porcine, 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 15 zile de la data publicãrii.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 28 martie 2003.
Nr. 245.
*) Anexa se publicã ulterior.
«
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