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D E C I Z I A Nr. 367
din 30 septembrie 2003

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 138, art. 140 alin. 2
ºi art. 233 din Codul de procedurã penalã, precum ºi ale art. 42 din Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 138, art. 140 alin. 2 ºi art. 233 din
Codul de procedurã penalã, precum ºi ale art. 42 din
Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã,
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republicatã, excepþie ridicatã de Irimia Tãnase în Dosarul
nr. 677/P/2003 al Judecãtoriei Galaþi.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 138, art. 140 alin. 2 ºi art. 233 din Codul de procedurã penalã, ca devenitã inadmisibilã, ca urmare a modificãrii ºi completãrii acestor dispoziþii prin Legea
nr. 281/2003. În ceea ce priveºte prevederile art. 42 din
Legea nr. 92/1992, republicatã, solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate ridicate, ca neîntemeiatã,
deoarece dispoziþiile criticate nu contravin dispoziþiilor constituþionale invocate în motivarea excepþiei.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 20 mai 2003, pronunþatã în Dosarul
nr. 677/P/2003, Judecãtoria Galaþi a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 138, art. 140 alin. 2 ºi art. 233 din Codul de
procedurã penalã, precum ºi ale art. 42 din Legea
nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, excepþie ridicatã de Irimia Tãnase, inculpat în dosarul
menþionat.
Autorul excepþiei a criticat prevederile art. 138 ºi
art. 233 din Codul de procedurã penalã ºi cele ale art. 42
din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã,
republicatã, care privesc actele de procedurã penalã
constând în sesizarea procurorului pentru luarea unor
mãsuri preventive în general ºi a arestãrii preventive a
învinuitului în special, respectiv calitatea de magistrat a
procurorului, susþinând cã aceste dispoziþii sunt
neconstituþionale, deoarece încalcã prevederile art. 5 paragraful 3 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi
a libertãþilor fundamentale ºi prevederile art. 11 alin. (2),
art. 20 alin. (2) ºi art. 23 alin. (4) din Constituþie. Totodatã,
autorul excepþiei susþine cã prevederile art. 140 alin. (2)
din Codul de procedurã penalã, ce permit prelungirea duratei arestãrii preventive pânã la jumãtatea maximului pedepsei prevãzute de lege pentru infracþiunile ce fac obiectul
învinuirii, sunt neconstituþionale, deoarece încalcã dispoziþiile
art. 16 ºi art. 23 alin. (8) din Constituþie ºi prevederile
art. 6 paragrafele 1 ºi 2 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.
Judecãtoria Galaþi, exprimându-ºi opinia asupra
excepþiei de neconstituþionalitate, apreciazã cã textele de
lege criticate nu contravin prevederilor constituþionale invocate ºi nici convenþiilor internaþionale în materie, în acest
sens fiind ºi jurisprudenþa Curþii Constituþionale.
Potrivit dispoziþiilor 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 formula 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 aratã cã, þinând seama de modificãrile aduse
prin Legea nr. 281/2003 atât textelor art. 138, art. 140
alin. 2 ºi art. 233 din Codul de procedurã penalã, care fac
obiectul excepþiei de neconstituþionalitate, cât ºi celor ale
art. 136, 146 ºi art. 159 alin. 13 nou-introdus din acelaºi
cod, la care se face trimitere, excepþia care are ca obiect
dispoziþiile art. 138, art. 140 alin. 2 ºi art. 233 din Codul
de procedurã penalã este inadmisibilã, deoarece aceste
dispoziþii, potrivit art. XI din Legea nr. 281/2003, de la data

de 1 iulie 2003 nu mai sunt în vigoare. În ceea ce
priveºte neconstituþionalitatea dispoziþiilor art. 42 din Legea
nr. 92/1992, republicatã, Guvernul considerã excepþia ca
fiind neîntemeiatã, întrucât din prevederile constituþionale
cuprinse în titlul III cap. VI Ñ Autoritatea judecãtoreascã Ñ
rezultã cã procurorul are calitatea de magistrat. De asemenea, se face precizarea cã modificãrile ºi completãrile
aduse Codului de procedurã penalã prin Legea
nr. 281/2003, în aceastã materie, sunt conforme cu jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului.
Avocatul Poporului, care ºi-a formulat punctul de
vedere înainte de publicarea Legii nr. 281/2003 privind
modificarea ºi completarea Codului de procedurã penalã,
referindu-se la neconstituþionalitatea dispoziþiilor art. 138 ºi
233 din Codul de procedurã penalã în vechea redactare ºi
ale art. 42 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judecãtoreascã, republicatã, faþã de prevederile art. 11
alin. (2), art. 20 alin. (2) ºi art. 23 alin. (4) din Constituþia
României, precum ºi faþã de cele ale art. 5 din Convenþia
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, considerã cã excepþia este neîntemeiatã. Se motiveazã cã dispoziþiile criticate, reglementând condiþiile ºi
procedura arestãrii preventive, constituie tocmai garanþii ale
drepturilor fundamentale în procesul penal. Procurorul
acþioneazã în condiþiile legii. Afirmaþiile autorului excepþiei
cã nu ar avea calitatea de magistrat, care sã poatã dispune arestarea preventivã ºi trimiterea în judecatã a inculpatului, sunt contrazise de jurisprudenþa Curþii Europene a
Drepturilor Omului, care a statuat cã, în cazul magistratului
abilitat de lege sã exercite funcþii judiciare, nu este exclusã
orice subordonare faþã de alþi magistraþi. În ceea ce
priveºte critica de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 140 alin. 2 din Codul de procedurã penalã, faþã de
prevederile art. 16 ºi art. 23 alin. (4) din Constituþie, precum ºi faþã de cele ale art. 6 pct. 1 ºi 2 din Convenþia
europeanã pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, Avocatul Poporului aratã cã
aceasta este neîntemeiatã, întrucât stabilirea duratei
maxime a mãsurii arestãrii preventive constituie o garanþie
a libertãþii individuale, eliminând menþinerea stãrii de arest
preventiv la nesfîrºit. Nu se poate vorbi nici de încãlcarea
prezumþiei de nevinovãþie.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
transmis 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), 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 art. 138, art. 140 alin. 2 ºi art. 233 din Codul
de procedurã penalã, precum ºi cele ale art. 42 din Legea
nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã.
I. În ceea ce priveºte prevederile din Codul de procedurã penalã criticate ca fiind neconstituþionale, Curtea constatã cã, dupã sesizarea sa, acestea au fost modificate ºi
completate prin Legea nr. 281 din 24 iunie 2003, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din
1 iulie 2003. În conformitate cu dispoziþiile art. XI pct. 1
din lege, dispoziþiile privind arestarea preventivã ºi percheziþia se aplicã de la data intrãrii în vigoare a legii, ºi
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anume data publicãrii sale. În urma publicãrii, textele din
Codul de procedurã penalã care fac obiectul excepþiei de
neconstituþionalitate în cauza de faþã au urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 138 (Sesizarea procurorului pentru luarea unor
mãsuri preventive): ”Dacã organul de cercetare penalã considerã cã este cazul sã se ia una dintre mãsurile prevãzute la
art. 136 alin. 1 lit. b)Ñd), înainteazã în acest sens un referat
motivat procurorului.
În cazul mãsurii prevãzute în art. 136 alin. 1 lit. b) ºi c),
procurorul este obligat sã se pronunþe în termen de 24 ore.
În cazul mãsurii prevãzute în art. 136 alin. 1 lit. d), procurorul, dacã apreciazã cã sunt întrunite condiþiile prevãzute de
lege, procedeazã, dupã caz, potrivit art. 146 sau 1491.Ò;
Ñ Art. 140 alin. 2: ”Mãsura arestãrii preventive înceteazã
de drept ºi atunci când, înainte de pronunþarea unei hotãrâri de
condamnare în primã instanþã, durata arestãrii a atins
jumãtatea maximului pedepsei prevãzute de lege pentru
infracþiunea care face obiectul învinuirii, fãrã a se putea depãºi,
în cursul urmãririi penale, maximele prevãzute în art. 159
alin. 13, precum ºi în alte cazuri anume prevãzute de lege.Ò;
Ñ Art. 233 (Arestarea preventivã a învinuitului): ”În
cursul efectuãrii cercetãrii penale, dacã organul de cercetare
considerã cã sunt întrunite condiþiile prevãzute de lege pentru
luarea mãsurii arestãrii preventive a învinuitului, face propuneri
în acest sens ºi le înainteazã procurorului.
Dacã procurorul, dupã ce examineazã dosarul cauzei, constatã cã este cazul sã se ia mãsura arestãrii preventive a învinuitului, procedeazã potrivit art. 146.Ò
Examinând susþinerile autorului excepþiei privind neconstituþionalitatea prevederilor art. 138, art. 140 alin. 2 ºi
art. 233 din Codul de procedurã penalã, Curtea constatã
cã, în urma modificãrilor aduse textelor de lege criticate
prin Legea nr. 281/2003, procurorul nu mai poate lua, în
principiu, mãsura arestãrii preventive. În mod excepþional
procurorul poate dispune, în condiþiile legii, mãsura arestãrii
preventive provizorii a învinuitului (art. 146) sau inculpatului
(art. 1491) pe duratã maximã de 3 zile, cu obligaþia ca, în
termen de 24 de ore de la emiterea mandatului, procurorul
sã prezinte dosarul cauzei instanþei cãreia i-ar reveni competenþa sã judece cauza, cu propunerea de luare a
mãsurii. Instanþa de judecatã poate admite sau respinge
propunerea de arestare preventivã provizorie prin încheiere
motivatã.
În consecinþã, în temeiul dispoziþiilor art. 23 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, potrivit cãrora ”Curtea
Constituþionalã decide asupra excepþiilor ridicate în faþa
instanþelor judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea unei legi
sau ordonanþe ori a unei dispoziþii dintr-o lege sau dintr-o
ordonanþã în vigoare [...]Ò, rezultã cã excepþia de
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neconstituþionalitate a devenit inadmisibilã ºi urmeazã sã fie
respinsã.
II. În ceea ce priveºte critica de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 42 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, dispoziþii potrivit cãrora ”Au
calitatea de magistrat ºi fac parte din corpul magistraþilor
judecãtorii de la toate instanþele judecãtoreºti, procurorii din
cadrul parchetelor de pe lângã acestea, precum ºi magistraþiiasistenþi ai Curþii Supreme de JustiþieÒ, Curtea constatã cã
aceasta este neîntemeiatã, pentru urmãtoarele argumente:
În sistemul procesual penal românesc procurorul corespunde noþiunii de ”alt magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuþiilor judiciareÒ, la care se referã art. 5 pct. 3
din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale. Astfel însãºi Constituþia, când prevede în art. 23 alin. (4) cã ”Arestarea se face în temeiul unui
mandat emis de magistrat [...]Ò, acoperã ºi situaþia magistratului care este procuror.
De asemenea, cap. VI al titlului III din Constituþie, referitor la autoritãþile publice, capitol intitulat ”Autoritatea
judecãtoreascãÒ, prevede, pe lângã secþiunea 1, intitulatã
”Instanþele judecãtoreºtiÒ, ºi secþiunea a 2-a, denumitã
”Ministerul PublicÒ, iar în secþiunea a 3-a, în art. 133
alin. (1), printre atribuþiile Consiliului Superior al Magistraturii,
se prevede competenþa acestuia de a propune Preºedintelui României numirea în funcþie a judecãtorilor ºi a procurorilor, cu excepþia celor stagiari, în condiþiile legii, în
considerarea calitãþii de ”magistraþiÒ a procurorilor.
Referindu-se la natura juridicã a Ministerului Public,
Curtea Constituþionalã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255
din 22 octombrie 1996, a considerat cã acesta ”reprezintã
o magistraturã specialã, care nu îndeplineºte atribuþii de
naturã jurisdicþionalãÒ. Procurorii îndeplinesc însã o importantã funcþie judiciarã în procesul penal, întrucât întreaga
fazã a urmãririi penale se desfãºoarã prin activitatea sau
sub supravegherea lor. În cadrul urmãririi penale, în afara
activitãþii de strângere a probelor privind existenþa faptei ºi
a vinovãþiei fãptuitorului, au loc ºi acte procesuale de o
importanþã hotãrâtoare pentru dinamizarea procesului penal,
ºi anume punerea în miºcare a acþiunii penale sau trimiterea în judecatã a inculpatului, precum ºi mãsuri procesuale
necesare efectuãrii urmãririi penale.
Pentru motivele expuse Curtea constatã cã procurorul
este un ”alt magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea
atribuþiilor judiciareÒ, în sensul cerut de art. 5 pct. 3 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, precum ºi în sensul art. 23 alin. (4) din
Constituþie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, al art. 13 alin. (1)
lit. A.c), al art. 23 alin. (3) ºi (6) ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 138, art. 140 alin. 2 ºi
art. 233 din Codul de procedurã penalã, excepþie ridicatã de Irimia Tãnase în Dosarul nr. 677/P/2003 al Judecãtoriei Galaþi.
2. Respinge, ca neîntemeiatã, excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 42 din Legea nr. 92/1992 pentru
organizarea judecãtoreascã, republicatã, excepþie ridicatã de acelaºi autor în acelaºi dosar.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 30 septembrie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 380
din 14 octombrie 2003

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Paula C. Pantea
Mihaela Senia Costinescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001,
excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Tab ConsÒ Ñ
S.R.L. din Timiºoara în Dosarul nr. 18.085/2002 al
Judecãtoriei Timiºoara.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã, invocând în acest sens jurisprudenþa constantã a
Curþii Constituþionale.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 27 martie 2003, pronunþatã în
Dosarul nr. 18.085/2002, Judecãtoria Timiºoara a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001, excepþie
ridicatã de Societatea Comercialã ”Tab ConsÒ Ñ S.R.L.
Timiºoara.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se aratã
cã dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 încalcã prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, deoarece nu
acordã ”prezumþia de nesãvârºire a faptei contravenþionaleÒ.
Judecãtoria Timiºoara apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate a Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 este
neîntemeiatã, întrucât prezumþia de nevinovãþie opereazã în
procesul penal în favoarea inculpatului, conform art. 23
alin. (8) din Constituþie ºi art. 6 paragraful 2 din Convenþia
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, or procedura de judecatã reglementatã de
art. 31Ñ36 din Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001 vizeazã
un proces civil în care instanþa urmeazã sã verifice temeinicia ºi legalitatea procesului-verbal de constatare a contravenþiei, sarcina probei revenind celui care emite o pretenþie
în faþa instanþei.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului, precum ºi Guvernului, pentru a-ºi formula
punctele de vedere cu privire la excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã. 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.

Preºedintele Camerei Deputaþilor considerã cã prezumþia de nevinovãþie cunoaºte o consacrare expresã în
cuprinsul Convenþiei pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, dar aceasta opereazã numai în
cazul sãvârºirii unei infracþiuni. De asemenea, dispoziþiile
art. 23 alin. (8) din Constituþie instituie prezumþia de nevinovãþie în cazul persoanei acuzate de sãvârºirea unei
infracþiuni, prezumþia operând numai în cursul unui proces
penal.
Se apreciazã cã prevederile art. 6 paragraful 2 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, precum ºi cele ale art. 23 alin. (8) din
Constituþie nu au relevanþã în cauzã, deoarece procesul în
care se judecã plângerea formulatã împotriva procesuluiverbal de constatare a contravenþiei ºi de aplicare a
sancþiunii în condiþiile art. 31 ºi urmãtoarele din Ordonanþa
Guvernului nr. 2/2001 este un proces civil.
Pe de altã parte, procedura prevãzutã de cap. IV din
ordonanþã respectã toate cerinþele impuse de art. 6 paragraful 1 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi
a libertãþilor fundamentale, autorul plângerii având asigurat
în acest mod un proces echitabil.
Prin urmare, se apreciazã cã dispoziþiile Ordonanþei
Guvernului nr. 2/2001 sunt constituþionale.
Guvernul aratã cã, potrivit art. 31Ñ36 din Ordonanþa
Guvernului nr. 2/2001, contravenientul are la dispoziþie cãile
de atac pentru a contesta sancþiunea aplicatã, împotriva
procesului-verbal de constatare a contravenþiei ºi de aplicare a sancþiunii putându-se face plângere la instanþã, în
termen de 15 zile de la data înmânãrii sau comunicãrii
acestuia. În cadrul procesului, contravenientul are dreptul
de a fi asistat de avocat ºi poate formula orice apãrare pe
care o considerã necesarã. Conform art. 34 alin. (1) din
Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001, în cadrul procesului pot fi
administrate orice alte probe prevãzute de lege în vederea
verificãrii legalitãþii ºi temeiniciei procesului-verbal. Hotãrârea
primei instanþe poate fi atacatã cu recurs, ceea ce constituie o garanþie a dreptului la apãrare ºi a accesului liber la
justiþie.
Prin urmare, se apreciazã cã excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului
nr. 2/2001, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare, este neîntemeiatã.
Avocatul Poporului constatã cã prezumþia de nevinovãþie, în conformitate cu art. 23 alin. (8) din Constituþie,
este proprie doar procesului penal, în acest sens Curtea
Constituþionalã pronunþând Decizia nr. 317/2001. În speþã
însã, întocmirea procesului-verbal are ca obiect constatarea
unei contravenþii ºi nu a unei infracþiuni, iar procesul în
care s-a invocat excepþia este de naturã contravenþionalã,
motiv pentru care regulile constituþionale privind prezumþia
de nevinovãþie nu sunt aplicabile.
Referitor la încãlcarea prevederilor dispoziþiilor Convenþiei
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, se considerã cã textele de lege criticate nu constituie un impediment pentru pãrþile interesate de a apela la
instanþele judecãtoreºti, de a formula apãrãri ºi de a se
prevala de toate garanþiile procesuale care condiþioneazã
un proces echitabil. Astfel, potrivit art. 31 din Ordonanþa
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Guvernului nr. 2/2001, împotriva procesului-verbal de constatare a contravenþiei ºi de aplicare a sancþiunii se poate
face plângere, care suspendã executarea ºi este judecatã
în mod public de o instanþã independentã ºi imparþialã, stabilitã prin lege.
În consecinþã, prevederile Ordonanþei Guvernului
nr. 2/2001, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 180/2002,
sunt considerate ca fiind constituþionale.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere cu privire la excepþia de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor, 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 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
cu care a fost sesizatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 180/2002, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din
22 aprilie 2002.
Autoarea excepþiei susþine cã dispoziþiile legale criticate
încalcã prevederile internaþionale cuprinse în:
Ñ Art. 6 paragraful 1 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, privind
dreptul persoanei la un proces echitabil: ”Orice persoanã
are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public ºi
într-un termen rezonabil a cauzei sale, de cãtre o instanþã
independentã ºi imparþialã, instituitã de lege, care va hotãrî fie
asupra încãlcãrii drepturilor ºi obligaþiilor sale cu caracter civil,
fie asupra temeiniciei oricãrei acuzaþii în materie penalã
îndreptate împotriva sa. [É]Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
Curtea Constituþionalã constatã cã unele dintre dispoziþiile
ordonanþei criticate au mai fost supuse controlului de constituþionalitate tot sub aspectul folosirii termenului de contravenient înainte ca instanþa de judecatã sã pronunþe
o soluþie definitivã în acest sens, exemplu fiind Decizia
nr. 183 din 8 mai 2003, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003, prin care
Curtea a constatat constituþionalitatea dispoziþiilor legale
criticate.
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Cu acel prilej s-a reþinut cã, ”deºi legiuitorul a dezincriminat contravenþiile, potrivit art. 34 al Ordonanþei
Guvernului nr. 2/2001, instanþa competentã sã soluþioneze
plângerea îndreptatã împotriva procesului-verbal de constatare ºi sancþionare a contravenþiei este obligatã sã urmeze
anumite reguli procedurale distincte de cele ale dreptului
procesual civil, în virtutea cãrora, aºa cum susþine autorul
excepþiei, sarcina probei aparþine celui care afirmã ceva în
instanþã. Astfel, alin. 1 al textului de lege menþionat stabileºte, fãrã distincþii, cã instanþa competentã sã
soluþioneze plângerea verificã dacã aceasta a fost introdusã în termen, ascultã pe cel care a fãcut-o ºi pe celelalte persoane citate, între care, potrivit art. 33 din
ordonanþã, ºi organul care a aplicat sancþiunea, administreazã orice alte probe prevãzute de lege, necesare în
vederea verificãrii legalitãþii ºi temeiniciei procesului-verbal,
ºi hotãrãºte asupra sancþiunii, despãgubirii stabilite, precum
ºi asupra mãsurii confiscãrii. Dispoziþiile alin. (2) al art. 34
din ordonanþã prevãd cã hotãrârea judecãtoreascã prin
care s-a soluþionat plângerea poate fi atacatã cu recurs,
fãrã ca motivarea acestuia sã fie obligatorieÒ. Posibilitatea
recunoscutã oricãrei persoane, identificatã ca fiind autor al
unei contravenþii ºi sancþionatã ca atare printr-un procesverbal încheiat de organul competent, de a se plânge
împotriva acestuia instanþei judecãtoreºti, declanºând în
acest mod faza judiciarã a sancþiunii administrative, în care
beneficiazã de toate garanþiile impuse de dreptul la un proces echitabil, demonstreazã lipsa de consistenþã a criticii
cu un atare obiect. Aºa fiind, ºi sub acest aspect prevederile de lege criticate sunt în deplin acord cu exigenþele
art. 6 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, iar din procedura de soluþionare a
plângerii împotriva procesului-verbal de stabilire ºi
sancþionare a contravenþiei nu rezultã rãsturnarea sarcinii
probei, ceea ce ar fi contrar intereselor contravenientului,
ci, mai degrabã, exercitarea dreptului la apãrare.
Într-adevãr, nici art. 33 alin. (1) ºi nici art. 34 alin. (1)
din ordonanþa dedusã controlului, texte care reglementeazã
procedura de judecatã, inclusiv administrarea probatoriilor
de cãtre instanþa învestitã prin plângere sã exercite controlul de legalitate ºi temeinicie asupra procesului-verbal de
stabilire ºi sancþionare a contravenþiei, nu conþin nici o dispoziþie care sã evidenþieze o inegalitate de arme între
pãrþile în litigiu ºi cu atât mai puþin un dezechilibru manifest de natura celui invocat de autorul excepþiei.
Cele statuate prin decizia menþionatã îºi menþin valabilitatea ºi în prezenta cauzã, întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã justifice schimbarea jurisprudenþei
Curþii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi
al art. 1Ñ3, 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 dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001, excepþie ridicatã de
Societatea Comercialã ”Tab ConsÒ Ñ S.R.L. din Timiºoara în Dosarul nr. 18.085/2002 al Judecãtoriei Timiºoara.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 14 octombrie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare ºi sancþionare
a contravenþiilor pentru nerespectarea regimului special al substanþelor ºi preparatelor chimice
periculoase ºi a modelului de chitanþã pentru plata amenzilor aplicate
Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) lit. f) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 200/2000 privind
clasificarea, etichetarea ºi ambalarea substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 451/2001, ale art. 3 alin. (1) lit. f) ºi k) din Hotãrârea Guvernului nr. 707/2002 privind organizarea ºi funcþionarea
Agenþiei Naþionale pentru Substanþe ºi Preparate Chimice Periculoase, ale anexei nr. 1 pct. 4 din Hotãrârea Guvernului
nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bunã practicã de laborator, precum ºi inspecþia ºi verificarea respectãrii acestora în cazul testãrilor efectuate asupra substanþelor chimice, ale art. 20 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.300/2002 privind
notificarea substanþelor chimice, art. 7 alin. (1) ºi art. 8 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 347/2003 privind
restricþionarea introducerii pe piaþã ºi a utilizãrii anumitor substanþe ºi preparate chimice periculoase, precum ºi ale art. 7
alin. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deºeurilor ºi reziduurilor de orice naturã, precum ºi al altor mãrfuri periculoase pentru sãnãtatea populaþiei ºi pentru mediul înconjurãtor, republicatã, cu modificãrile
ulterioare,
în baza prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Economiei ºi
Comerþului,
ministrul economiei ºi comerþului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã formularul-tip al procesului-verbal
de constatare ºi aplicare a sancþiunilor pentru contravenþiile
prevãzute la normele privind regimul special al substanþelor
ºi preparatelor chimice periculoase, prezentat în anexa
nr. 1, ºi modelul de chitanþã pentru plata amenzilor aplicate, prezentat în anexa nr. 2.
Art. 2. Ñ Agenþia Naþionalã pentru Substanþe ºi
Preparate Chimice Periculoase va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ (1) Sumele provenite din amenzi se fac venit
la bugetul de stat în cotã de 75%, diferenþa de 25%

revenind Agenþiei Naþionale pentru Substanþe ºi Preparate
Chimice Periculoase.
(2) Aceastã sumã se reþine integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, ºi va fi repartizatã pentru
dotarea cu mijloace specifice activitãþilor din domeniu.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de
15 zile începând de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 24 octombrie 2003.
Nr. 223.
ANEXA Nr. 1

MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

Agenþia Naþionalã pentru Substanþe ºi Preparate Chimice Periculoase
Str. Mendeleev nr. 36Ñ38, sectorul 1, Bucureºti, România
Seria .............. nr. .................
PROCES-VERBAL

de constatare ºi sancþionare a contravenþiilor pentru nerespectarea regimului special al substanþelor
ºi preparatelor chimice periculoase

I. 1)AGENÞI
Ñ (Numele
Ñ (Numele
Ñ (Numele
Ñ (Numele
Ñ (Numele

Nr. ................./...........................
CONSTATATORI:
ºi prenumele) ................................................., funcþia .................................,
ºi prenumele) ................................................., funcþia .................................,
ºi prenumele) ................................................., funcþia .................................,
ºi prenumele) ................................................., funcþia .................................,
ºi prenumele) ................................................., funcþia .................................,

legitimaþia
legitimaþia
legitimaþia
legitimaþia
legitimaþia

.........................;
.........................;
.........................;
.........................;
.........................
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II.
Ñ
salariat la
Ñ
salariat la
Ñ
salariat la
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1)COLABORATORI:

(Numele ºi prenumele) ....................................................., funcþia ...................................., legitimaþia .....................,
.....................................................................................................................................................................................;
(Numele ºi prenumele) ....................................................., funcþia ...................................., legitimaþia ......................,
.....................................................................................................................................................................................;
(Numele ºi prenumele) ....................................................., funcþia ...................................., legitimaþia ......................,
.....................................................................................................................................................................................,

în urma controlului/inspecþiei/anchetei pe care l-am efectuat/am efectuat-o în baza Ordinului de deplasare
nr. ......................... din ....................................................................., eliberat de .......................................................,
am constatat cã în ziua de ........................................, luna ......................, anul ..........................., la ora .............,
AGENTUL ECONOMIC CONTROLAT (denumirea, forma juridicã de organizare) ..................................................,
cu sediul social în ............................................, str. ................................... nr. ............, bl. ........., sc. ....., et. ....., ap. .....,
judeþul/sectorul .............................., codul unic de înregistrare ....................................., cont bancar nr. ............................,
deschis la Banca ....................................., Sucursala .............................., cod fiscal ..............................,
reprezentat prin dl/dna ...................................................., cu domiciliul în .............................., str. .................................
nr. .................., bl. ........., sc. ........., et. ......., ap. ......, judeþul/sectorul .........................., care se legitimeazã cu BI/CI
seria .......... nr. ..............., CNP ................................, eliberat/eliberatã la data de .................. de ....................................... .
Agent constatator,

4)Martor,

.................................

...............................

Am primit un exemplar.
Contravenient,
......................................

UNITATEA ............................................................................... din .........................................., str. ................................
nr. ......., bl. ..........., sc. ........., et. ........., ap. .........., judeþul/sectorul ........................,
a contravenit prevederilor normelor privind regimul substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase, sãvârºind
urmãtoarele:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
faptã(e) prevãzutã(e) la:
1)art. ......................... ºi sancþionatã(e) conform art. ..................................................... din .......................................................
1)art. ......................... ºi sancþionatã(e) conform art. ..................................................... din .......................................................
1)art. ......................... ºi sancþionatã(e) conform art. ..................................................... din .................................................... .
Ca urmare a celor menþionate se aplicã contravenientului urmãtoarele1) sancþiuni contravenþionale:
Ñ ...........................................................................................................................................................................................
Ñ ...........................................................................................................................................................................................
Ñ ...........................................................................................................................................................................................
Amenda în valoare totalã de ................................................. (......................................................) lei se va achita
integral, în termen de 15 zile de la data înmânãrii/comunicãrii prezentului proces-verbal, în contul Agenþiei Naþionale
pentru Substanþe ºi Preparate Chimice Periculoase nr. ............................................, deschis la ....................................,
Sucursala ........................................... . Chitanþa de platã a amenzii ºi copia procesului-verbal se remit Agenþiei Naþionale
pentru Substanþe ºi Preparate Chimice Periculoase în acelaºi termen.
Conform Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult
48 de ore, jumãtate din minimul amenzii, adicã suma ............................................... (........................................................)
lei, în contul sus-menþionat.
În caz contrar se va proceda la executarea silitã conform legii.
De asemenea contravenientul se face vinovat de producerea urmãtoarelor1) pagube:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Agent constatator,

4)Martor,

.................................

...............................

Am primit un exemplar.
Contravenient,
......................................
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1)Alte

menþiuni:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
1)care se probeazã de contravenient cu:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Împotriva prezentului proces-verbal contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data
înmânãrii/comunicãrii prezentului proces-verbal, care va fi depusã la Agenþia Naþionalã pentru Substanþe ºi Preparate
Chimice Periculoase, conform art. 31 ºi 32 din Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 180/2002.
Procesul-verbal conþine .............................. pagini ºi s-a întocmit în ....................... exemplare, din care au fost
difuzate la: ............................................................................. .
2)Contravenientul nu este de faþã/refuzã/nu poate sã semneze procesul-verbal.
2)Refuzând primirea/negãsind nici o persoanã, s-a afiºat3) procesul-verbal pe uºa principalã a locuinþei/sediului
contravenientului.
La încheierea prezentului proces-verbal a fost de faþã dl/dna ..............................................., în calitate de martor,
cu domiciliul în ........................................................, str. ................................... nr. ........., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ....,
judeþul /sectorul ......................., care se legitimeazã cu BI/CI seria ........ nr. ..............., CNP ........................., eliberat/eliberatã la data de ............................. de ....................................... .
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

1)
2)
3)
4)

Agent constatator,

4)Martor,

.................................

...............................

Am primit un exemplar.
Contravenient,
......................................

Se bareazã rubricile care nu sunt necesare.
Se anuleazã cuvintele care nu sunt necesare.
În caz de afiºare, actul se va lipi numai la colþuri ºi, dupã caz, cu înºtiinþarea de platã în faþã.
Se semneazã numai în cazul în care contravenientul nu este de faþã sau refuzã sã semneze procesul-verbal.
ANEXA Nr. 2

(Model de chitanþã)
ROMÂNIA
CHITANÞÃ
Seria ...................... nr. ...........................

MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

Agenþia Naþionalã pentru Substanþe
ºi Preparate Chimice Periculoase
Str. Mendeleev nr. 36Ñ38, sectorul 1, Bucureºti

S-a primit de la ......................................
...................................................................
...................................................................

SIGLA

în baza înºtiinþãrii de platã .......................................,
suma de ............................ (...............................) lei
prin ..............................................................................
Trezoreria ...................................................................
Felul încasãrii

Cod curent

CNP ...........................................................
CF .......................... oraºul ....................
str. ............................... nr. .......... bl. .....
sc. .... et. ........ ap. .... sectorul ...........
Sume încasate din:

Cuantumul amenzii

Restanþe

Majorãri de întârziere

TOTAL
Ñ lei Ñ

TOTAL

Am plãtit ..................................

Am primit ...................................................
Astãzi: .....................................................
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MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ªI INTERNELOR

ORDIN
privind acordarea titlului de parc industrial
Societãþii Comerciale ”Parc Tehnologic ºi Industrial Giurgiu NordÒ Ñ S.A.
Având în vedere:
Ñ art. 5 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor mãsuri privind
înfiinþarea, organizarea, reorganizarea sau funcþionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a
ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraþiei publice centrale ºi a unor instituþii publice;
Ñ art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea ºi funcþionarea parcurilor industriale, aprobatã
ºi modificatã prin Legea nr. 490/2002;
Ñ art. 2 alin. (2) din Instrucþiunile de acordare ºi anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul
ministrului dezvoltãrii ºi prognozei nr. 264/2002,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor,
ministrul administraþiei ºi internelor emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se acordã titlul de parc industrial Societãþii
Comerciale ”Parc Tehnologic ºi Industrial Giurgiu NordÒ Ñ
S.A., denumitã în continuare societate administrator, având
numãrul de înregistrare la oficiul registrului comerþului
J52/350/2002, cod unic de înregistrare 15063988, sediul
social în municipiul Giurgiu, str. Bucureºti nr. 352, judeþul
Giurgiu, care administreazã parcul industrial constituit pe
terenul având datele de identificare prevãzute la art. 2
alin. (1).
Art. 2. Ñ (1) Terenul pentru care se acordã titlul de
parc industrial are urmãtoarele caracteristici:
a) este situat în zona industrialã din nordul municipiului
Giurgiu;
b) este în proprietatea Societãþii Comerciale
”DunãreanaÒ Ñ S.A.;
c) are o suprafaþã de 13,4 ha.

(2) Societatea administrator deþine dreptul de folosinþã
asupra terenului descris la alin. (1).
Art. 3. Ñ (1) Titlul de parc industrial este valabil în perimetrul prevãzut în anexa la prezentul ordin, pe o duratã de
30 de ani, cu posibilitate de prelungire.
(2) Anexa face parte integrantã din prezentul ordin ºi se
va comunica celor interesaþi de cãtre direcþia de specialitate din cadrul Ministerului Administraþiei ºi Internelor.
Art. 4. Ñ Societatea administrator, deþinãtoare a titlului
de parc industrial, urmãreºte realizarea obiectivelor enumerate în art. 1 alin. (1) din Instrucþiunile de acordare ºi anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul
ministrului dezvoltãrii ºi prognozei nr. 264/2002, ºi transmite
trimestrial Ministerului Administraþiei ºi Internelor rapoarte
privind activitãþile realizate în parcul industrial.

Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Contrasemneazã:
Ministru delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Bucureºti, 24 octombrie 2003.
Nr. 576.
MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR, APELOR ªI MEDIULUI

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile naþionale
pentru autorizarea ºi supravegherea produselor medicinale de uz veterinar
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului,
vãzând Referatul de aprobare nr. 156.429 din 12 septembrie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
procedurile naþionale pentru autorizarea ºi supravegherea

produselor medicinale de uz veterinar, prevãzutã în anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.
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Art. 2. Ñ 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 va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 29 septembrie 2003.
Nr. 727.
ANEXÃ

NORMÃ SANITARÃ VETERINARÃ
privind procedurile naþionale pentru autorizarea ºi supravegherea produselor medicinale de uz veterinar
TITLUL I
Definiþii ºi scop
Art. 1. Ñ Prezenta normã sanitarã veterinarã are drept
scop stabilirea procedurilor naþionale pentru autorizarea ºi
supravegherea produselor medicinale de uz veterinar.
Art. 2. Ñ (1) Definiþiile stabilite de Norma sanitarã veterinarã privind transpunerea Codului comunitar referitor la
produse medicinale veterinare, precum ºi de Norma sanitarã veterinarã privind armonizarea legilor României cu ale
statelor membre ale Uniunii Europene în legãturã cu produsele medicinale de uz veterinar se vor aplica în scopul
prezentei norme sanitare veterinare.
(2) Persoana juridicã sau fizicã responsabilã de comercializarea produselor medicinale veterinare la care se referã
prezenta normã sanitarã veterinarã trebuie sã fie autorizatã
de autoritatea veterinarã centralã a României.
Art. 3. Ñ (1) Un produs medicinal veterinar menþionat
în partea A din anexa la prezenta normã sanitarã veterinarã poate fi comercializat în România numai dacã a fost
acordatã pentru aceasta de cãtre autoritatea veterinarã centralã a României, o autorizaþie de comercializare, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
(2) Persoana juridicã sau fizicã responsabilã de comercializarea unui produs medicinal veterinar menþionat în partea B din anexa la prezenta normã sanitarã veterinarã
trebuie sã solicite autoritãþii veterinare centrale a României
acordarea autorizaþiei de comercializare a unui produs
medicinal veterinar, în conformitate cu prevederile prezentei
norme sanitare veterinare.
Art. 4. Ñ (1) Pentru a obþine autorizaþia în conformitate
cu prevederile art. 3, persoana juridicã sau fizicã responsabilã de comercializarea unui produs medicinal veterinar trebuie sã trimitã o cerere autoritãþii veterinare centrale a
României, iar dupã analizarea acesteia, va fi transmisã
Comisiei pentru autorizarea, testarea, înregistrarea ºi supravegherea produselor farmaceutice veterinare ºi a altor produse de uz veterinar.
(2) Autoritatea veterinarã centralã a României va stabili
modelul de autorizaþie, va emite ºi va aproba autorizaþiile

de comercializare pentru produse medicinale de uz veterinar, în conformitate cu prevederile titlului II.
TITLUL II
Autorizarea ºi supravegherea produselor
medicinale de uz veterinar
CAPITOLUL I
Expedierea ºi examinarea solicitãrilor
pentru aprobarea ºi reînnoirea autorizaþiei

Art. 5. Ñ (1) Comisia pentru autorizarea, testarea, înregistrarea ºi supravegherea produselor farmaceutice veterinare ºi a altor produse de uz veterinar, aprobatã prin
Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor
nr. 324/2001, redefinitã prin prezenta normã sanitarã veterinarã drept Comitetul pentru Produse Medicinale Veterinare,
denumit în continuare Comitet, stabilit prin art. 1 alin. (18)
din Norma sanitarã veterinarã privind transpunerea Codului
comunitar referitor la produse medicinale veterinare, care
este responsabil pentru formularea opiniei asupra oricãrui
aspect privind acceptarea dosarelor transmise în conformitate cu procedura centralizatã, acordarea, modificarea, suspendarea sau anularea autorizaþiei de comercializare a unui
produs medicinal veterinar, acordatã în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
(2) Autoritatea veterinarã centralã a României va stabili
componenþa ºi competenþele Comitetului înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei
norme sanitare veterinare.
Art. 6. Ñ (1) Cererea pentru autorizarea unui produs
medicinal veterinar trebuie sã fie însoþitã de informaþiile ºi
documentele la care se referã Norma sanitarã veterinarã
privind transpunerea Codului comunitar referitor la produse
medicinale veterinare.
(2) În cazul unui produs medicinal de uz veterinar ce
conþine sau constã în organisme modificate genetic, în conformitate cu art. 2 alin. (1) ºi (2) din Norma sanitarã veterinarã privind eliberarea deliberatã în mediu a organismelor
modificate genetic, cererea trebuie, de asemenea, însoþitã de:
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a) o copie a oricãrui accept scris al autoritãþii veterinare
centrale a României privind eliberarea deliberatã în mediu
a organismelor modificate genetic în scopuri de cercetare
ºi dezvoltare, în conformitate cu cele precizate în partea B
din Norma sanitarã veterinarã privind eliberarea deliberatã
în mediu a organismelor modificate genetic;
b) dosarul tehnic complet care furnizeazã informaþiile
cerute în conformitate cu cele prevãzute la anexele nr. 2 ºi
3 la Norma sanitarã veterinarã privind eliberarea deliberatã
în mediu a organismelor modificate genetic ºi evaluarea
riscului de mediu rezultat din aceste informaþii, precum ºi
rezultatele oricãror investigaþii realizate în scopul cercetãrii.
(3) Art. 11Ñ18 din Norma sanitarã veterinarã privind eliberarea deliberatã în mediu a organismelor modificate
genetic nu se aplicã produselor medicinale veterinare ce
conþin sau care constau din organisme modificate genetic.
(4) Cererea trebuie însoþitã, de asemenea, de dovada
achitãrii taxei la autoritatea veterinarã centralã a României
din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi
Mediului.
(5) Autoritatea veterinarã centralã a României se va asigura cã Comitetul îºi va exprima opinia în termen de 210
zile de la primirea unei cereri valabile.
(6) În cazul unui produs medicinal veterinar ce conþine
sau constã din organisme modificate genetic, opinia
Comitetului trebuie sã respecte cerinþele de siguranþã a
mediului stabilite de Norma sanitarã veterinarã privind eliberarea deliberatã în mediu a organismelor modificate
genetic, pentru a se asigura cã sunt luate toate mãsurile
corespunzãtoare în vederea evitãrii efectelor adverse privind sãnãtatea publicã ºi mediul ce pot apãrea la eliberarea deliberatã în mediu sau comercializarea acestor
produse. Pe durata procesului de evaluare a solicitãrii pentru autorizaþii de comercializare a produselor medicinale
veterinare ce conþin sau care constau din organisme modificate genetic, autoritatea veterinarã centralã a României se
va consulta cu Comitetul în aceastã privinþã.
(7) Autoritatea veterinarã centralã a României, în colaborare cu Comitetul ºi pãrþile interesate, va stabili un ghid
detaliat al modului în care urmeazã a fi prezentate solicitãrile de autorizare.
Art. 7. Ñ Pentru a-ºi pregãti opinia, Comitetul trebuie:
a) sã verifice dacã informaþiile ºi documentele transmise
în conformitate cu prevederile art. 6 sunt conforme cu
Norma sanitarã veterinarã privind transpunerea Codului
comunitar referitor la produse medicinale veterinare ºi sã
examineze dacã sunt îndeplinite condiþiile pentru eliberarea
autorizaþiei de comercializare, specificate în prezenta normã
sanitarã veterinarã;
b) sã solicite laboratorului de stat de referinþã sau unui
laborator desemnat în acest scop sã testeze produsul
medicinal veterinar, materiile prime ºi, dacã este necesar,
produsele intermediare ºi alte materiale constituente, pentru
a se asigura cã sunt respectate metodele de control folosite de fabricant ºi descrise în solicitare;
c) sã solicite laboratorului de stat de referinþã sau unui
laborator desemnat în acest scop sã verifice, utilizând
probe furnizate de solicitant, dacã metoda analiticã de
detectare propusã de acesta este în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (9) din Norma sanitarã veterinarã privind
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transpunerea Codului comunitar referitor la produse medicinale veterinare ºi este adecvatã utilizãrii pentru controale
de rutinã, pentru a se decela prezenþa nivelurilor de reziduuri ce depãºesc limita maximã de reziduuri acceptatã de
þara noastrã, în conformitate cu Norma sanitarã veterinarã
ce stabileºte o procedurã naþionalã pentru determinarea
limitelor maxime de reziduuri ale produselor medicamentoase veterinare în alimentele de origine animalã;
d) în cazul în care se considerã necesar, sã cearã solicitantului sã completeze informaþiile ce însoþesc solicitarea,
într-o limitã de timp determinatã. Atunci când Comitetul îºi
exprimã opinia, limita de timp stabilitã la art. 6 alin. (5) trebuie sã fie prelungitã pânã când vor fi furnizate informaþiile
necesare. De asemenea, aceastã limitã de timp trebuie
prelungitã pentru perioada de timp ce-i permite solicitantului
sã-ºi pregãteascã motivãrile verbale ºi scrise.
Art. 8. Ñ (1) Dupã primirea unei solicitãri scrise din
partea Comitetului, Institutul pentru Controlul Produselor
Biologice ºi Medicamentelor de Uz Veterinar trebuie sã trimitã acestuia informaþiile care stabilesc faptul cã fabricantul
produsului medicinal veterinar sau importatorul din þãri terþe
este capabil sã fabrice produsul medicinal veterinar în
cauzã ºi/sau sã efectueze testele de control necesare, în
conformitate cu informaþiile ºi documentele prevãzute la
art. 6.
(2) În cazul în care se considerã necesar, pentru a
completa examinarea unei solicitãri, Comitetul poate cere
solicitantului sã accepte o inspecþie specificã a locului de
fabricare a produsului medicinal veterinar în cauzã.
Inspecþia trebuie efectuatã în limita de timp la care se
referã art. 6 ºi va fi efectuatã de cãtre inspectori care
deþin calificarea corespunzãtoare ºi care, dacã este necesar, pot fi însoþiþi de un raportor sau de un expert desemnat de Comitet.
Art. 9. Ñ (1) În cazul în care opinia Comitetului este
aceea cã:
a) solicitarea nu îndeplineºte criteriile de autorizare
menþionate de prezenta normã sanitarã veterinarã;
b) sumarul caracteristicilor produsului propus de cãtre
solicitant, în conformitate cu prevederile art. 6, trebuie sã
fie modificat;
c) etichetarea sau prospectul produsului nu este în conformitate cu Norma sanitarã veterinarã privind transpunerea
Codului comunitar referitor la produsele medicinale
veterinare;
d) autorizaþia trebuie sã fie acordatã cu respectarea
condiþiilor prevãzute la art. 13 alin. (2), Comitetul trebuie sã
informeze despre aceasta solicitantul. Într-un interval de
15 zile de la primirea opiniei, solicitantul poate trimite o
notã scrisã autoritãþii veterinare centrale a României, prin
care sã notifice cã doreºte sã facã apel. În acest caz, el
va trimite motivãri detaliate pentru apelul sãu cãtre autoritatea veterinarã centralã a României, în termen de 60 de zile
de la primirea opiniei Comitetului. În termen de 60 de zile
de la primirea motivãrilor pentru apel, autoritatea veterinarã
centralã a României va solicita Comitetului sã delibereze
dacã opinia sa trebuie sã fie revizuitã ºi motivele privind
concluziile la care s-a ajuns la apelul care trebuie anexat
la raportul de evaluare la care se referã alin. (2).
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(2) În termen de 30 de zile, Comitetul va trimite opinia
finalã autoritãþii veterinare centrale a României ºi solicitantului, împreunã cu raportul ce descrie evaluarea produsului
medicinal veterinar de cãtre Comitet ºi motivaþia concluziilor
sale.
(3) În cazul unei opinii favorabile, pentru acordarea
autorizaþiei de comercializare a unui produs medicinal veterinar în cauzã, trebuie sã fie anexate la opinie urmãtoarele
documente:
a) sumarul caracteristicilor produsului la care se referã
art. 1 alin. (9) din Norma sanitarã veterinarã privind transpunerea Codului comunitar referitor la produse medicinale
veterinare. Atunci când este necesar, acesta va reflecta
diferenþele dintre condiþiile veterinare existente în statele
membre ale Uniunii Europene, þãri terþe ºi România;
b) în cazul unui produs medicinal veterinar destinat
administrãrii la animalele de interes economic, o prezentare
a nivelului maxim al reziduurilor care este acceptat de
România în conformitate cu Norma sanitarã veterinarã ce
stabileºte o procedurã naþionalã pentru determinarea limitelor maxime de reziduuri ale produselor medicinale veterinare în alimentele de origine animalã, stabilind o procedurã
comunitarã pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri
ale produselor medicinale de uz veterinar în alimentele de
origine animalã;
c) detalii ale tuturor condiþiilor sau restricþiilor care trebuie sã fie impuse la distribuþia sau utilizarea produsului
medicinal veterinar în cauzã, incluzând condiþiile în baza
cãrora produsul medicinal veterinar poate fi disponibil utilizatorilor, în conformitate cu Norma sanitarã veterinarã privind transpunerea Codului comunitar referitor la produse
medicinale veterinare;
d) textul etichetei ºi prospectul produsului, propuse de
cãtre solicitant, prezentate în conformitate cu prevederile
Normei sanitare veterinare privind transpunerea Codului
comunitar referitor la produse medicinale veterinare;
e) raportul de evaluare.
Art. 10. Ñ (1) În termen de 30 de zile de la primirea
opiniei Comitetului, autoritatea veterinarã centralã a
României trebuie sã pregãteascã un proiect al deciziei care
urmeazã sã fie luatã în privinþa solicitãrii. În cazul unui
proiect de decizie care are în vedere acordarea autorizaþiei
de comercializare, trebuie sã fie anexate documentele la
care se face referire în art. 9 alin. (3) lit. a)Ñd). În cazul
în care, în mod excepþional, proiectul de decizie nu este
în conformitate cu opinia Comitetului, autoritatea veterinarã
centralã a României trebuie, de asemenea, sã anexeze o
explicaþie detaliatã privind motivele diferenþelor de opinie.
Proiectul deciziei va fi trimis solicitantului.
(2) Decizia finalã privind solicitarea trebuie adoptatã în
conformitate cu procedura naþionalã stabilitã de autoritatea
veterinarã centralã a României.
(3) Regulile de procedurã trebuie sã fie modificate pentru a se þine cont de responsabilitãþile încredinþate
Comitetului în conformitate cu prezenta normã sanitarã
veterinarã. Aceste modificãri vor implica urmãtoarele:
a) fãcând excepþie cazurile la care se referã alin. (1),
opinia Comitetului trebuie obþinutã în scris;

b) autoritatea veterinarã centralã a României are permisiunea ca în cel puþin 28 de zile sã trimitã Comitetului
observaþii scrise cu privire la proiectul de decizie;
c) autoritatea veterinarã centralã a României este împuternicitã sã solicite ca proiectul de decizie sã fie discutat
de Comitet, dând detalii asupra motivelor sale. În cazul în
care observaþiile scrise ale autoritãþii veterinare centrale a
României impun noi întrebãri, importante, de naturã
ºtiinþificã ºi tehnicã, ce nu au fost adresate Comitetului,
preºedintele poate suspenda procedura ºi va trimite solicitarea înapoi autoritãþii veterinare centrale a României pentru consideraþii ulterioare;
d) autoritatea veterinarã centralã a României va adopta
procedurile necesare pentru aplicarea prevederilor
menþionate la lit. c).
(4) Autoritatea veterinarã centralã a României poate
informa, la cerere, toate persoanele interesate de decizia finalã.
Art. 11. Ñ (1) Fãrã a se aduce atingere altor prevederi
ale legislaþiei naþionale, autorizaþia prevãzutã la art. 3 poate
fi refuzatã dacã, dupã verificarea informaþiilor ºi documentelor trimise în conformitate cu prevederile art. 5, se
dovedeºte cã:
a) produsul medicinal de uz veterinar este dãunãtor în
condiþiile de utilizare stabilite la momentul solicitãrii autorizaþiei, cã nu are efect terapeutic sau solicitantul nu a prezentat dovezi suficiente referitoare la efectul asupra
speciilor de animale care urmeazã a fi tratate sau compoziþia calitativã ºi cantitativã nu este cea declaratã;
b) perioada de aºteptare recomandatã de solicitant nu
este suficientã pentru a se asigura cã alimentele obþinute
de la animalele tratate nu conþin reziduuri ce pot constitui
un pericol pentru consumator sau aceastã perioadã este
insuficient demonstratã;
c) produsul medicinal de uz veterinar este oferit spre
vânzare pentru o utilizare interzisã de alte prevederi
naþionale.
(2) Autorizarea va fi de asemenea refuzatã dacã specificaþiile ºi documentele prezentate de solicitant în conformitate cu prevederile art. 5 sunt incorecte sau dacã eticheta
ºi prospectul propuse de solicitant nu sunt în conformitate
cu prevederile Normei sanitare veterinare privind transpunerea Codului comunitar referitor la produse medicinale
veterinare.
Art. 12. Ñ (1) Fãrã a se aduce atingere prevederilor
art. 4 din Norma sanitarã veterinarã care extinde scopul
Normei sanitare veterinare privind transpunerea Codului
comunitar referitor la produse medicinale veterinare, autorizaþia de comercializare care a fost acordatã în conformitate cu procedura stabilitã de prezenta normã sanitarã
veterinarã este validã pe tot teritoriul României. Produsele
medicinale veterinare autorizate trebuie sã fie înscrise în
Registrul naþional al produselor medicinale de uz veterinar
ºi sã primeascã un numãr care trebuie sã aparã
inscripþionat pe ambalaj.
(2) Refuzul acordãrii unei autorizaþii de comercializare
constituie o interdicþie a comercializãrii produsului medicinal
veterinar în cauzã pe întreg teritoriul României.
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(3) Numãrul ºi data autorizaþiei de comercializare vor fi
înscrise în Registrul naþional al produselor medicinale de
uz veterinar.
(4) La solicitarea unei persoane fizice sau juridice,
Comitetul trebuie sã facã disponibile rapoartele de evaluare
asupra produselor medicinale veterinare ºi motivele de
interzicere sau favorabile acordãrii autorizaþiei de comercializare a acestora, dupã eliminarea tuturor informaþiilor de
naturã comercialã confidenþialã.
Art. 13. Ñ (1) Autorizaþia este valabilã 5 ani ºi trebuie
sã fie reînnoitã la perioade de 5 ani, la solicitarea
deþinãtorului, cu cel puþin 3 luni înainte de data expirãrii
acesteia ºi dupã studierea de cãtre Comitet a unui dosar
care conþine informaþii la zi privind farmacovigilenþa.
(2) În situaþii excepþionale ºi în urma consultãrilor cu
solicitantul, autorizaþia poate fi acordatã cu îndeplinirea
unor condiþii specifice care urmeazã sã fie revizuite anual
de cãtre Comitet.
(3) Produsele medicinale veterinare care au fost autorizate de cãtre autoritatea veterinarã centralã a României în
conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare beneficiazã de o perioadã de protecþie de 10 ani, la
care se referã art. 1 alin. (9) din Norma sanitarã veterinarã
privind transpunerea Codului comunitar referitor la produse
medicinale veterinare.
Art. 14. Ñ Acordarea autorizaþiei de comercializare nu
trebuie sã diminueze responsabilitatea civilã ºi penalã a
producãtorului în România sau, atunci când este cazul, a
persoanei responsabile pentru comercializarea produselor
medicinale veterinare.
CAPITOLUL II
Supraveghere ºi sancþiuni

Art. 15. Ñ (1) În scopul respectãrii procesului de
fabricaþie ºi a metodelor de control, persoana responsabilã
autorizatã pentru comercializarea unui produs medicinal de
uz veterinar trebuie sã þinã cont de progresul ºtiinþific ºi
tehnic ºi sã facã modificãri, în cazul în care acestea se
impun, pentru a se asigura cã produsul este fabricat ºi
controlat prin metode ºtiinþifice general acceptate.
(2) Dupã emiterea autorizaþiei în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, persoana responsabilã de comercializarea produsului medicinal veterinar,
în conformitate cu metodele de producþie ºi control
prevãzute la art. 4 alin. (2) pct. 4 ºi 7 din Norma sanitarã
veterinarã privind transpunerea Codului comunitar referitor
la produse medicinale veterinare, trebuie sã þinã cont de
progresul ºtiinþific ºi tehnic ºi trebuie sã efectueze modificãri pentru a permite ca produsul medicinal sã fie fabricat
ºi controlat prin intermediul unor metode ºtiinþifice general
acceptate. Persoana responsabilã de comercializarea produselor medicinale de uz veterinar trebuie sã supunã
aprobãrii autoritãþii veterinare centrale a României aceste
modificãri, în conformitate cu prevederile prezentei norme
sanitare veterinare.
(3) Persoana responsabilã de comercializarea produselor
medicinale veterinare trebuie sã informeze imediat
Comitetul ºi autoritatea veterinarã centralã a României
despre orice informaþie nouã care poate face necesarã
modificarea specificaþiilor ºi documentelor la care se face
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referire la art. 5 ºi 8 sau în rezumatul aprobat al caracteristicilor produsului. În mod special, persoana menþionatã
anterior trebuie sã informeze Comitetul ºi autoritatea veterinarã centralã a României asupra oricãrei interdicþii sau
restricþii impuse de autoritãþile competente ale oricãrei þãri
în care produsele medicinale sunt comercializate sau asupra oricãrei noi informaþii care ar putea influenþa evaluarea
beneficiilor ºi riscurilor referitoare la produsul medicinal
veterinar în cauzã.
(4) În cazul în care persoana responsabilã de comercializarea produsului medicinal veterinar propune efectuarea
unei modificãri a informaþiilor ºi specificaþiilor la care se
face referire la art. 5 ºi 8, aceasta trebuie sã trimitã o
solicitare în acest sens Comitetului.
(5) Autoritatea veterinarã centralã a României, în colaborare cu Comitetul, trebuie sã adopte mãsuri adecvate
pentru examinarea variaþiilor referitoare la termenele de
valabilitate a unei autorizaþii de comercializare. Aceste
mãsuri trebuie sã includã un sistem de notificare sau proceduri administrative privind variaþiile minore ºi definirea
precisã a conceptului de ”variaþie minorãÒ. Aceste mãsuri
trebuie sã fie adoptate de autoritatea veterinarã centralã a
României sub forma unui regulament de implementare, în
conformitate cu procedura naþionalã stabilitã de autoritatea
veterinarã centralã a României.
Art. 16. Ñ (1) În cazul produselor medicinale veterinare
fabricate în România, autoritatea de supraveghere este
autoritatea veterinarã centralã a României care a propus
acordarea autorizaþiei de fabricaþie, în conformitate cu prevederile art. 42 lit. j) din Norma sanitarã veterinarã privind
transpunerea Codului comunitar referitor la produse medicinale veterinare.
(2) În cazul produselor medicinale veterinare importate
din statele membre ale Uniunii Europene sau þãri terþe în
care au fost efectuate controale de cãtre autoritatea de
supraveghere, autoritatea de stat este Institutul pentru
Controlul Produselor Biologice ºi Medicamentelor de Uz
Veterinar, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (2) din
Norma sanitarã veterinarã privind transpunerea Codului
comunitar referitor la produse medicinale veterinare, atunci
când nu au fost stabilite aranjamente între România ºi þara
exportatoare, pentru a se asigura cã aceste controale sunt
efectuate în þara exportatoare ºi cã fabricantul aplicã standardele bunei practici de fabricaþie cel puþin echivalente cu
cele stabilite în România.
Art. 17. Ñ (1) Autoritatea de supraveghere trebuie sã
aibã responsabilitatea verificãrii, în numele autoritãþii veterinare centrale a României, ca persoana responsabilã pentru
comercializarea produsului medicinal veterinar, fabricantul
sau importatorul din statele membre ale Uniunii Europene,
þãri terþe sã îndeplineascã cerinþele stabilite la cap. V din
Norma sanitarã veterinarã privind transpunerea Codului
comunitar referitor la produse medicinale veterinare ºi responsabilitatea pentru exercitarea supravegherii acestor persoane, în conformitate cu norma sanitarã veterinarã
menþionatã anterior.
(2) În cazul în care autoritatea veterinarã centralã a
României este informatã despre diferenþe majore de opinie
între România, statele membre ale Uniunii Europene sau
þãri terþe privind îndeplinirea condiþiilor stabilite anterior în
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prezentul articol de cãtre persoana responsabilã de comercializarea unui produs medicinal veterinar, fabricantul sau
importatorul stabilit în România, autoritatea veterinarã centralã a României poate, dupã consultarea cu autoritãþile
competente ale þãrilor implicate, sã solicite autoritãþii de
supraveghere un inspector care sã efectueze o nouã
inspecþie a persoanelor sus-menþionate. Inspectorul în
cauzã poate fi însoþit de un inspector dintr-un stat membru
al Uniunii Europene sau dintr-o þarã terþã care nu este
parte a disputei, de un raportor sau de un expert numit de
Comitet.
(3) În baza aranjamentelor ce pot fi convenite între
România, statele membre ale Uniunii Europene ºi þãri terþe,
în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2), autoritatea
veterinarã centralã a României poate solicita unui fabricant
stabilit într-o þarã terþã sã se supunã unei inspecþii.
Inspecþia trebuie sã fie efectuatã de inspectori calificaþi
care pot, dacã este necesar, sã fie însoþiþi de un raportor
sau un expert numit de Comitet. Raportul inspectorilor trebuie sã fie pus la dispoziþie autoritãþii veterinare centrale a
statului membru al Uniunii Europene sau þãrii terþe în
cauzã, celei a României ºi Comitetului.
Art. 18. Ñ (1) În cazul în care autoritatea de supraveghere din România este de pãrere cã fabricantul sau
importatorul din þara terþã nu mai îndeplineºte condiþiile stabilite la cap. V din Norma sanitarã veterinarã privind transpunerea Codului comunitar referitor la produse medicinale
veterinare, aceasta trebuie sã informeze autoritatea veterinarã centralã a României despre acest fapt, prezentând în
detaliu motivele ºi indicând mãsurile pe care aceasta le
propune. Se va proceda asemãnãtor în cazul în care autoritatea veterinarã centralã a României considerã cã una
dintre mãsurile menþionate la cap. VI din Norma sanitarã
veterinarã privind transpunerea Codului comunitar referitor
la produsele medicinale veterinare trebuie sã fie aplicatã în
privinþa produsului medicinal veterinar în cauzã sau atunci
când Comitetul a emis un aviz în acest sens, în conformitate cu prevederile art. 20.
(2) În cazul în care autoritatea veterinarã centralã a
României a invocat timpul limitã stabilit în prevederile
naþionale elaborate de autoritatea veterinarã centralã a
României, acesta va fi redus la 15 zile calendaristice.
(3) În cazul în care este necesarã o acþiune urgentã
pentru a proteja mediul, sãnãtatea publicã sau sãnãtatea
animalelor, autoritatea veterinarã centralã a României poate
suspenda utilizarea pe teritoriul României a produsului
medicinal veterinar care a fost autorizat în conformitate cu
prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
(4) În cazul în care autoritatea veterinarã centralã a
României a aplicat mãsuri de suspendare, aceasta poate
menþine aceste mãsuri pânã când va fi luatã o decizie
definitivã.
CAPITOLUL III
Farmacovigilenþa

Art. 19. Ñ În sensul prezentului capitol, trebuie sã se
aplice definiþiile menþionate la titlul I art. 1 din Norma sanitarã veterinarã privind transpunerea Codului comunitar referitor la produse medicinale veterinare.
Art. 20. Ñ (1) Comitetul acþioneazã în strânsã cooperare cu sistemul naþional de farmacovigilenþã stabilit în con-

formitate cu prevederile Normei sanitare veterinare privind
transpunerea Codului comunitar referitor la produse
medicinale veterinare ºi trebuie sã primeascã toate
informaþiile relevante privind reacþiile adverse suspecte
pentru produsele medicinale veterinare care au fost autorizate de autoritatea veterinarã centralã a României în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare
veterinare. În cazul în care Comitetul considerã necesar,
formuleazã opinii cu privire la mãsurile ce se impun pentru
a se asigura folosirea efectivã ºi sigurã a acestor produse
medicinale veterinare. Aceste mãsuri trebuie sã fie adoptate în conformitate cu procedura stabilitã la art. 18.
(2) Persoana responsabilã de comercializarea unui produs medicinal veterinar ºi autoritatea veterinarã centralã a
României trebuie sã se asigure cã toate informaþiile relevante privind reacþiile adverse suspecte pentru produsele
medicinale veterinare autorizate în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare sunt aduse la
cunoºtinþã Comitetului, în conformitate cu procedurile stabilite în prezenta normã sanitarã veterinarã.
Art. 21. Ñ Persoana responsabilã de comercializarea
unui produs medicinal veterinar autorizat de autoritatea
veterinarã centralã a României în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare trebuie sã aibã în
permanenþã la dispoziþie o persoanã calificatã corespunzãtor, responsabilã în materie de farmacovigilenþã.
Persoana calificatã trebuie sã fie rãspunzãtoare de
urmãtoarele:
a) stabilirea ºi menþinerea unui sistem care sã asigure
cã informaþiile privind toate reacþiile adverse suspecte ce
sunt raportate personalului companiei ºi reprezentanþilor ei
sunt colectate, evaluate ºi analizate în aºa fel încât sã fie
accesate într-un singur punct în România;
b) pregãtirea rapoartelor pentru autoritatea veterinarã
centralã a României ºi pentru Comitet, la care se referã
art. 22, în conformitate cu cerinþele prezentei norme sanitare veterinare;
c) asigurarea cã toate solicitãrile din partea autoritãþilor
competente, pentru furnizarea de informaþii suplimentare
necesare pentru evaluarea beneficiilor ºi riscurilor unui produs medicinal veterinar, primesc un rãspuns complet ºi
rapid, incluzând informaþiile legate de volumul vânzãrilor
sau prescripþiile pentru produsul medicinal veterinar în
cauzã.
Art. 22. Ñ (1) Persoana responsabilã de comercializarea produsului medicinal veterinar trebuie sã asigure cã
toate reacþiile adverse severe suspecte, apãrute în
România, în cazul unui produs medicinal veterinar autorizat
în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare
veterinare, ºi care îi sunt aduse la cunoºtinþã sunt înregistrate ºi raportate imediat, nu mai târziu de 15 zile de la
primirea informaþiilor. Persoana responsabilã de comercializarea produsului medicinal veterinar trebuie sã se asigure
cã toate reacþiile adverse severe neaºteptate, suspecte,
care apar pe teritoriul României, sunt raportate imediat
Comitetului, nu mai târziu de 15 zile de la primirea
informaþiilor. Procedura de raportare a unor reacþii adverse
neaºteptate suspecte, care nu sunt importante ºi care apar
în România, trebuie sã fie adaptatã în conformitate cu prevederile naþionale elaborate de autoritatea veterinarã
centralã a României.
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(2) Persoana responsabilã de comercializarea unui produs medicinal veterinar are obligaþia de a þine înregistrãri
detaliate ale tuturor reacþiilor adverse suspecte care îi sunt
raportate ºi care apar în România sau în afara acesteia. În
afarã de cazul în care alte cerinþe au fost menþionate ca o
condiþie a acordãrii autorizaþiei de comercializare de cãtre
autoritatea veterinarã centralã a României, aceste înregistrãri trebuie sã fie transmise Comitetului, imediat, la
cererea acestuia sau cel puþin la fiecare 6 luni, în primii
2 ani de la primirea autorizaþiei ºi o datã pe an pentru
urmãtorii 3 ani. Dupã aceea înregistrãrile trebuie transmise
la un interval de 5 ani, împreunã cu cererea de reînnoire
a autorizaþiei sau imediat dupã cerere. Aceste înregistrãri
trebuie sã fie însoþite de o evaluare ºtiinþificã.
Art. 23. Ñ Autoritatea veterinarã centralã a României
trebuie sã se asigure cã toate reacþiile adverse severe
care apar la utilizarea unui produs medicinal veterinar autorizat în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare ºi care i-au fost aduse la cunoºtinþã sunt
înregistrate ºi transmise imediat Comitetului ºi persoanei
responsabile de comercializarea produsului medicinal, dar
nu mai târziu de 15 zile de la primirea informaþiilor.
Art. 24. Ñ Autoritatea veterinarã centralã a României,
în colaborare cu Comitetul ºi cu pãrþile interesate, trebuie
sã întocmeascã un ghid referitor la colectarea, verificarea
ºi prezentarea rapoartelor privind reacþiile adverse.
Art. 25. Ñ În scopul adaptãrii la progresul ºtiinþific ºi
tehnic, se pot aduce modificãri prevederilor prezentului
capitol, în conformitate cu prevederile legislaþiei naþionale
elaborate de autoritatea veterinarã centralã a României.
TITLUL III
Dispoziþii finale
Art. 26. Ñ Toate deciziile de a acorda, refuza, modifica,
suspenda, retrage sau de a anula o autorizaþie de comercializare, ce sunt luate în conformitate cu prevederile
prezentei norme sanitare veterinare, trebuie sã indice, în
detaliu, motivele pe care se bazeazã. Aceste decizii trebuie
sã fie notificate pãrþii în cauzã.
Art. 27. Ñ (1) O autorizaþie de comercializare a unui
produs medicinal veterinar care face obiectul prezentei
norme sanitare veterinare nu poate fi refuzatã, modificatã,
suspendatã, retrasã sau anulatã, cu excepþia motivelor stabilite de prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
(2) O autorizaþie de comercializare a unui produs medicinal veterinar care face obiectul prezentei norme sanitare
veterinare nu poate fi acordatã, refuzatã, modificatã, suspendatã, retrasã sau anulatã decât în conformitate cu procedurile stabilite de prezenta normã sanitarã veterinarã.
Art. 28. Ñ (1) Fãrã a se aduce atingere prevederilor
art. 27, autoritatea veterinarã centralã a României trebuie
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sã stabileascã sancþiunile care vor fi aplicate pentru
încãlcarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
Sancþiunile trebuie sã fie în mãsurã sã asigure conformitatea cu aceste mãsuri.
(2) Autoritatea veterinarã centralã a României trebuie sã
informeze imediat Comisia Europeanã cu privire la instituirea oricãrei proceduri ca urmare a nerespectãrii prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
Art. 29. Ñ (1) În cadrul prezentei norme sanitare veterinare aditivii la care se referã Norma sanitarã veterinarã cu
privire la aditivii de furaje nu trebuie sã fie consideraþi ca
produse medicinale veterinare în cazul în care sunt destinaþi pentru a fi administraþi animalelor.
(2) Într-o perioadã de un an de la intrarea în vigoare a
prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea veterinarã
centralã a României trebuie sã elaboreze un raport cu privire la nivelul armonizãrii prevederilor prezentei norme sanitare veterinare ºi ale Normei sanitare veterinare privind
condiþiile pentru prepararea, comercializarea ºi utilizarea
furajelor medicamentate pe teritoriul României, dacã este
echivalent cu cel prevãzut de Norma sanitarã veterinarã cu
privire la aditivii din furaje, raport însoþit, dacã este necesar, de propuneri pentru a se modifica statutul coccidiostaticelor ºi al altor substanþe medicinale veterinare stabilite
de aceeaºi normã sanitarã veterinarã.
Art. 30. Ñ În termen de 3 ani de la intrarea în vigoare
a prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea veterinarã
centralã a României trebuie sã publice un raport general
cu privire la experienþa câºtigatã ca rezultat al funcþionãrii
procedurilor stabilite de prezenta normã sanitarã veterinarã,
precum ºi de cap. III din Norma sanitarã veterinarã privind
transpunerea Codului comunitar referitor la produse medicinale veterinare ºi de Norma sanitarã veterinarã privind
producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea ºi utilizarea produselor farmaceutice veterinare ºi a
altor produse de uz veterinar.
Art. 31. Ñ (1) Autoritatea veterinarã centralã a
României, prin Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi
Mediului, poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare, necesare aplicãrii prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, pentru a se asigura
implementarea ºi conformitatea cu prevederile acesteia.
(2) Autoritatea veterinarã centralã a României, prin
Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului, va lua
mãsurile necesare ºi va sancþiona, potrivit legii, orice
încãlcare a prevederilor prezentei norme sanitare
veterinare.
(3) Atunci când autoritatea veterinarã centralã a
României adoptã cele menþionate la alineatele precedente,
trebuie sã se facã o referire expresã la prezenta normã
sanitarã veterinarã.
ANEXÃ
la norma sanitarã veterinarã

PARTEA A

1. Produse medicinale veterinare obþinute prin unul dintre urmãtoarele procedee biotehnologice:
a) tehnica ADN-ului recombinat;

b) expresia controlatã de gene ce codificã proteine
biologic active la procariote ºi eucariote, incluzând celulele
transformate de mamifere;
c) metoda hibridoamelor ºi a anticorpilor monoclonali.
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2. Produse medicinale de uz veterinar, incluzând cele
ce nu derivã din procedee de biotehnologie, destinate iniþial
pentru a fi folosite ca promotori de creºtere la animalele
tratate sau pentru a creºte productivitatea animalelor tratate
PARTEA B

1. Produse medicinale veterinare obþinute prin alte procedee de biotehnologie, care, în opinia Comitetului, constituie o inovaþie semnificativã
2. Produse medicinale veterinare administrate prin intermediul unor noi sisteme de livrare, care, în opinia
Comitetului, constituie o inovaþie semnificativã
3. Produse medicinale veterinare prezentate pentru o
indicaþie complet nouã, care, în opinia Comitetului, prezintã
un interes terapeutic semnificativ
4. Produse medicinale veterinare bazate pe radioizotopi,
care, în opinia Comitetului, prezintã un interes terapeutic
semnificativ

5. Produse medicinale veterinare noi, derivate din sânge
uman sau plasmã umanã
6. Produse medicinale veterinare a cãror fabricare necesitã procedee care, în opinia Comitetului, demonstreazã un
progres tehnic semnificativ, cum ar fi electroforeza bidimensionalã în microgravitaþie
7. Produse medicinale veterinare destinate pentru administrare la om, conþinând o substanþã activã nouã, care la
data intrãrii în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare nu au fost autorizate de autoritatea veterinarã centralã
a României pentru folosirea într-un produs medicinal destinat pentru uz uman
8. Produse medicinale de uz veterinar, conþinând o
substanþã activã nouã care la data intrãrii în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare nu a fost autorizatã de
autoritatea veterinarã centralã a României pentru utilizarea
la animale
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