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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Virtutea Militar„
Ón grad de Cavaler
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 3 alin. (2), ale art. 4 alin. (1), ale
art. 9 ∫i 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
pentru rezultatele deosebite ob˛inute Ón instruirea for˛elor, pentru
Óndeplinirea cu succes a misiunii de stabilizare ∫i reconstruc˛ie executate Ón
Afganistan,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Virtutea Militar„ Ón grad de Cavaler,
cu Ónsemn de r„zboi, Batalionului 300 Infanterie îSf‚ntul Andrei“.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 886.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii ∫i trecerea sa Ón rezerv„
cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii,
ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii nr. 79 din 23 august 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnului colonel ColceruMihul Gheorghe Petru i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea
∫i trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 887.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii ∫i trecerea sa Ón rezerv„
cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii,
ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii nr. 79 din 23 august 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnului colonel Bleand„
Dumitru Gheorghe i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i
trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 888.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii ∫i trecerea sa Ón rezerv„ cu
noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii,
ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii nr. 79 din 23 august 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnului colonel Goron
Nicolae Nicolae-Dorel i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i
trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 889.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnul general de brigad„
cu o stea Panaitescu Niculai Ion trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 890.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 7 octombrie 2005, domnul general de brigad„
cu o stea B„e˛elu Nicolae Vasile trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 891.
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DECIZII
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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 400
din 14 iulie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 400 alin. 1
din Codul de procedur„ civil„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Dana Titian
Ingrid Alina Tudora

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 400 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„,
excep˛ie ridicat„ de Florian Roat„ Ón Dosarul
nr. 128/cv/2005 al Tribunalului Arge∫ — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal se prezint„ personal autorul excep˛iei,
lips„ fiind celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare
este legal Óndeplinit„.
Cauza se afl„ Ón stare de judecat„.
Autorul excep˛iei depune note scrise la dosar ∫i solicit„
admiterea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum a
fost formulat„. Œn esen˛„, acesta arat„ c„ textul de lege
criticat este neconstitu˛ional Ón m„sura Ón care permite ca
instan˛e de grad inferior s„ anuleze titluri executorii
pronun˛ate ∫i Ónvestite, ca atare, de instan˛e de grad
superior.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
inadmisibil„, Óntruc‚t autorul excep˛iei nu a indicat
prevederile constitu˛ionale pretins Ónc„lcate prin dispozi˛iile
de lege criticate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 24 februarie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 128/cv/2005, Tribunalul Arge∫ — Sec˛ia civil„ a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 400 alin. 1 din
Codul de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Florian
Roat„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile art. 400 alin. 1 din Codul de
procedur„ civil„ sunt neconstitu˛ionale, deoarece permit
instan˛elor de grad inferior s„ anuleze titluri executorii
pronun˛ate ∫i Ónvestite, ca atare, de o instan˛„ de grad
superior. De asemenea, apreciaz„ c„ este necesar s„ se
stabileasc„ Ón ce m„sur„ prevederile textului de lege
criticat sunt constitu˛ionale, av‚nd Ón vedere faptul c„
afecteaz„ ∫i egalitatea care trebuie c„ existe Óntre p„r˛ile
Ón litigiu.

Tribunalul Arge∫ — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate invocat„ este neÓntemeiat„. Œn acest
sens arat„ c„ Ón cauz„ nu se pune Ón discu˛ie un aspect
legat de egalitatea care trebuie s„ existe Óntre p„r˛ile Ón
litigiu, nefiind Ónc„lcate dispozi˛iile art. 2 ∫i 7 din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Œn acest sens arat„ c„ dispozi˛iile
art. 400 din Codul de procedur„ civil„ instituie
reglementarea de baz„ privind competen˛a instan˛elor de a
solu˛iona contesta˛iile la executare. Astfel, dac„ Ón ceea ce
prive∫te contesta˛ia Ómpotriva m„surilor de executare
competen˛a apar˛ine Óntotdeauna judec„toriei Ón
circumscrip˛ia c„reia are loc executarea (art. 400 alin. 1
coroborat cu art. 373 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„),
contesta˛ia la titlu se Óndreapt„ la instan˛a care a emis
acest titlu. Este a∫adar posibil ca o asemenea contesta˛ie
s„ fie rezolvat„ de judec„torie, de tribunal, de curtea de
apel sau chiar de Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
Dispozi˛iile art. 400 din Codul de procedur„ civil„ sunt
foarte clare, neconstitu˛ionalitatea lor neput‚nd fi dedus„
dintr-o interpretare ∫i aplicare necorespunz„toare. De altfel,
modul Ón care instan˛ele de judecat„ aplic„ legea nu face
obiectul controlului de constitu˛ionalitate, pentru aceasta
exist‚nd mecanismul controlului judec„toresc al hot„r‚rilor
judec„tore∫ti prin intermediul c„ilor de atac.
Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile de lege
criticate sunt constitu˛ionale. Œn acest sens arat„ c„
dispozi˛iile art. 400 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„ nu
instituie privilegii sau discrimin„ri Óntre cet„˛eni ∫i nu Óncalc„
principiul constitu˛ional al egalit„˛ii Ón drepturi a cet„˛enilor,
ci asigur„ un regim juridic egal pentru exercitarea Ón fa˛a
instan˛elor judec„tore∫ti a drepturilor ∫i obliga˛iilor ce revin
celor care, potrivit legii, sunt Óndrept„˛i˛i s„ introduc„ o
contesta˛ie la executare. De asemenea, contesta˛ia la
executare este destinat„ s„ Ónl„ture neregularit„˛ile comise
cu prilejul urm„ririi silite sau s„ expliciteze titlul executoriu
ce urmeaz„ a fi valorificat. Œn cadrul solu˛ion„rii contesta˛iei
instan˛a nu poate examina Ómprejur„ri care vizeaz„ fondul
cauzei ∫i care sunt de natur„ s„ repun„ Ón discu˛ie hot„r‚ri
care eman„ de la organe cu activitate jurisdic˛ional„, Ón
fa˛a c„rora au avut loc dezbateri contradictorii, prilej cu
care p„r˛ile au avut posibilitatea de a invoca ap„r„rile de
fond necesare. Œn acest sens Curtea Constitu˛ional„ s-a
mai pronun˛at prin deciziile nr. 454/2003 ∫i nr. 249/2000. Œn
plus, Avocatul Poporului arat„ c„, potrivit art. 126 alin. (2)
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din Constitu˛ie, legiuitorul are dreptul exclusiv de a
reglementa procedura de judecat„, cu condi˛ia ca nici o
norm„ de procedur„ s„ nu contravin„ vreunei dispozi˛ii
constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit Ón
cauz„ de judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente,
notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului,
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, ale art. 1
alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„
solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate cu care a fost
sesizat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 400 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„,
potrivit c„rora îContesta˛ia se introduce la instan˛a de
executare“.

Curtea re˛ine c„, de∫i nu men˛ioneaz„ Ón mod expres
care sunt textele din Constitu˛ie pretins Ónc„lcate prin
dispozi˛iile legale deduse controlului de constitu˛ionalitate,
autorul excep˛iei sus˛ine c„ art. 400 alin. 1 din Codul de
procedur„ civil„ îafecteaz„ ∫i egalitatea care trebuie s„ existe
Óntre p„r˛ile Ón litigiu“.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„, Ón concret, autorul excep˛iei critic„ modul Ón
care instan˛a de judecat„ a interpretat ∫i aplicat dispozi˛iile
legale criticate. Œn acest context motivul de neconstitu˛ionalitate
invocat nu prive∫te textul de lege ca atare, ci interpretarea
dat„ acestui text.
Cu privire la acest aspect, prin Decizia nr. 51 din
5 octombrie 1993, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1994, Curtea
Constitu˛ional„ a statuat c„, de principiu, nu intr„ Ón
atribu˛iile sale cenzurarea interpret„rii date de instan˛ele
judec„tore∫ti unei dispozi˛ii legale, controlul judec„toresc
realiz‚ndu-se exclusiv Ón cadrul sistemului c„ilor de atac
prev„zut de lege. S-a apreciat, de asemenea, c„ o
asemenea ingerin˛„ a Cur˛ii Ón activitatea de judecat„ ar fi
neconstitu˛ional„, fiind contrar„ prevederilor art. 126 din
Constitu˛ie, potrivit c„rora justi˛ia se Ónf„ptuie∫te prin Œnalta
Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i prin celelalte instan˛e
judec„tore∫ti stabilite de lege. A∫a fiind, excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate, astfel cum a fost formulat„, este
inadmisibil„.

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 400 alin. 1 din Codul de
procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Florian Roat„ Ón Dosarul nr. 128/cv/2005 al Tribunalului Arge∫ — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 14 iulie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√
™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabile∫te constituirea unui comitet consultativ
privind protec˛ia animalelor utilizate Ón scopuri experimentale ∫i Ón alte scopuri ∫tiin˛ifice
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 33.139 din 30 august 2005, Óntocmit de Direc˛ia general„ sanitar„ veterinar„ din
cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
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Ón temeiul art. 3 alin. (3) ∫i al art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ care
stabile∫te constituirea unui comitet consultativ privind
protec˛ia animalelor utilizate Ón scopuri experimentale ∫i Ón
alte scopuri ∫tiin˛ifice, prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ orice alte dispozi˛ii contrare.

Art. 4. — Prezentul ordin constituie transpunerea oficial„
a Deciziei Comisiei nr. 90/67/CEE care stabile∫te constituirea
unui comitet consultativ privind protec˛ia animalelor utilizate
Ón scopuri experimentale ∫i Ón alte scopuri ∫tiin˛ifice, publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE)
nr. L 044 din 20 februarie 1990, p. 30.
Art. 5. — (1) Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(2) Prezentul ordin va intra Ón vigoare de la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Dan Marcu

Bucure∫ti, 30 august 2005.
Nr. 84.

ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
care stabile∫te constituirea unui comitet consultativ privind protec˛ia animalelor utilizate Ón scopuri experimentale
∫i Ón alte scopuri ∫tiin˛ifice
Art. 1. — Se constituie pe l‚ng„ Comisia European„ un
comitet consultativ privind protec˛ia animalelor utilizate Ón
scopuri experimentale ∫i Ón alte scopuri ∫tiin˛ifice, denumit
Ón continuare Comitetul.
Art. 2. — Comitetul are sarcina de a asista Comisia
European„ Ón organizarea schimbului de informa˛ii
adecvate, dup„ cum este prev„zut la art. 22 alin. (3) din
Directiva nr. 86/609/CEE, precum ∫i Ón cazul altor probleme
ridicate privind aplicarea directivei men˛ionate.
Art. 3. — (1) Œn cadrul Comitetului fiecare stat membru
trebuie s„ fie reprezentat de 2 oficiali ai autorit„˛ii na˛ionale
men˛ionate la art. 6 din Directiva nr. 86/609/CEE,
responsabili pentru verificarea Óndeplinirii Ón mod
corespunz„tor a prevederilor directivei respective; Ón statele
membre Ón care au fost desemnate mai multe autorit„˛i Ón
acest scop, respectivul stat membru aduce la cuno∫tin˛„
Comisiei Europene care sunt autorit„˛ile de la care se aleg
cei 2 reprezentan˛i.
(2) R„m‚ne la discre˛ia membrilor Comitetului, Ón orice
moment, s„ numeasc„ un expert cu o calificare adecvat„,
aflat sub autoritatea lor, ∫i care s„ ac˛ioneze Ón numele lor
la oricare dintre Ónt‚lniri.
Art. 4. — Œnt‚lnirile Comitetului vor fi prezidate de un
reprezentant al Comisiei Europene; aceasta din urm„
furnizeaz„ servicii de secretariat pentru Comitet ∫i grupurile
sale de lucru ∫i organizeaz„ munca acestora.
Art. 5. — (1) Mandatul unui membru al Comitetului este
de 5 ani; numirile membrilor pot fi reÓnnoite, iar dup„
expirarea perioadei de 5 ani membrii Comisiei Europene
r„m‚n Ón func˛ie p‚n„ c‚nd sunt Ónlocui˛i sau li se
reÓnnoie∫te numirea.
(2) Mandatul unui membru se poate Óncheia Ónainte de
expirarea perioadei de 5 ani, prin demisie, deces sau la

cererea autorit„˛ii na˛ionale care l-a desemnat; Ón astfel de
cazuri autoritatea na˛ional„ Ón cauz„, dup„ consultarea
Comisiei Europene, nominalizeaz„ o persoan„ interimar„
pentru perioada r„mas„ din mandat.
(3) Membrii nu sunt remunera˛i pentru serviciile lor.
(4) Comisia European„, Ón scopuri informative, public„ o
list„ a membrilor Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene.
Art. 6. — Comitetul, pentru a fi degrevat de sarcini,
poate stabili grupuri de lucru care trebuie s„ Ól informeze
asupra realiz„rii sarcinilor care le-au fost Óncredin˛ate de
acesta.
Art. 7. — (1) Comitetul ∫i grupurile sale de lucru se
Óntrunesc la sediul Comisiei Europene sau Ón orice alt loc
de Óntrunire, la convocarea acesteia.
(2) Reprezentan˛ii departamentelor interesate ale
Comisiei Europene iau parte la Óntrunirile Comitetului ∫i ale
grupurilor de lucru ale acestuia.
(3) Pre∫edintele Comitetului ∫i/sau Comisia European„
pot invita orice persoan„ cu calific„ri speciale Ón ceea ce
prive∫te orice subiect de pe agenda de lucru, care s„
participe ca expert la deliber„rile Comitetului sau ale
grupurilor de lucru men˛ionate la art. 6.
Art. 8. — (1) Œn timpul discu˛iilor Comitetului ∫i grupurilor
de lucru nu se voteaz„.
(2) Atunci c‚nd consilierea cerut„ este acordat„ cu
aprobarea unanim„ a membrilor s„i, Comitetul elaboreaz„
concluzii comune.
(3) Œn lipsa unei aprob„ri unanime, pozi˛iile diferite luate
Ón cursul discu˛iei sunt Ónregistrate Óntr-un raport Óntocmit
sub responsabilitatea Comisiei Europene.
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(4) La solicitarea opiniei Comitetului sau a grupurilor de
lucru ale acestuia, Comisia European„ poate stabili un
termen limit„ p‚n„ la care aceste opinii se emit.
Art. 9. — (1) F„r„ a se aduce prejudicii prevederilor
art. 214 din Tratatul de aderare, atunci c‚nd pre∫edintele
Comitetului sau Comisia European„ informeaz„ membrii
Comitetului cu privire la opinia solicitat„ sau la problemele
ap„rute, acestea sunt de natur„ confiden˛ial„, membrii
Comitetului av‚nd obliga˛ia de a nu divulga informa˛iile
ajunse la cuno∫tin˛a lor Ón urma activit„˛ii Comitetului sau a
grupurilor sale de lucru.
(2) Œn astfel de cazuri numai membrii Comitetului ∫i
reprezentan˛ii departamentelor interesate ale Comisiei
Europene pot fi prezen˛i la Óntrunire.
Art. 10. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor pune Ón aplicare acte
normative, reglement„ri ∫i prevederi administrative necesare
pentru conformarea cu prezenta norm„ sanitar„ veterinar„,
pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul
Ministerului Integr„rii Europene ∫i al Misiunii Rom‚niei pe

l‚ng„ Uniunea European„, Ómpreun„ cu tabelele de
concordan˛„, Ón vederea evalu„rii conformit„˛ii transpunerii
legislative, ∫i va stabili m„surile necesare pentru
implementarea corect„ ∫i la timp a prevederilor prezentei
norme sanitare veterinare.
(2) Atunci c‚nd Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ac˛ioneaz„ potrivit
prevederilor alin. (1), trebuie s„ fac„ o referire expres„ la
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„. Procedura privind
realizarea referirii men˛ionate r„m‚ne Ón responsabilitatea
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor.
(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor va lua m„surile necesare ∫i va
sanc˛iona, potrivit legii, orice Ónc„lcare a prevederilor
prezentei norme sanitare veterinare, iar Ón caz de infrac˛iuni
sesizeaz„ organele de cercetare penal„.
(4) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ constituie
transpunerea Deciziei nr. 90/67/CEE.
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