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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 493
din 29 septembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 79 alin. (4)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002 privind circula˛ia pe drumurile publice
Ioan Vida
—
Nicolae Cochinescu —
Aspazia Cojocaru
—
Constantin Doldur
—
Acsinte Gaspar
—
Petre Ninosu
—
Ion Predescu
—
™erban Viorel St„noiu —
Nicoleta Grigorescu —
Mihai Paul Cotta
—

pre∫edinte
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. 79 alin. (4) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002 privind circula˛ia pe

drumurile publice, excep˛ie ridicat„ de Octavian Gelu
Berindean Ón Dosarul nr. 98/2005 al Judec„toriei Huedin.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, consider‚nd
c„ obliga˛ia legal„ privind recoltarea probelor biologice
pentru stabilirea alcoolemiei nu poate fi considerat„ ca o
supunere la tortur„, pedeaps„ ori tratament inuman sau
degradant, interzise de art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie ∫i de
documentele interna˛ionale.
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C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 4 mai 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 98/2005, Judec„toria Huedin a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 79 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 195/2002, excep˛ie ridicat„ de Octavian
Gelu Berindean Ón dosarul men˛ionat, Ón care autorul
excep˛iei este trimis Ón judecat„ pentru s„v‚r∫irea
infrac˛iunii prev„zute de art. 79 alin. (4) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ dispozi˛iile criticate Óncalc„
prevederile art. 22 din Constitu˛ie care consacr„ dreptul la
via˛„ ∫i la integritate fizic„ ∫i psihic„ al persoanei, precum
∫i interdic˛ia supunerii la tortur„ ori la pedepse sau
tratamente inumane ori degradante, consider‚nd c„
îrecoltarea de probe biologice care se face prin Ón˛ep„tur„
cu siringa [este un] procedeu [traumatizant]“.
De asemenea, Ón sus˛inerea excep˛iei a fost invocat„ ∫i
Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 23 alin. (8) din Constitu˛ie
[devenit art. 23 alin. (11) dup„ republicarea Constitu˛iei]
privind prezum˛ia de nevinov„˛ie, precum ∫i ale art. 11
pct. 1 din Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului ∫i ale
art. 14 pct. 2 din Pactul interna˛ional cu privire la drepturile
civile ∫i politice, care consacr„ aceea∫i prezum˛ie de
nevinov„˛ie, Óntruc‚t prin reglementarea criticat„, se
consider„ îab initio“ c„ ∫oferul este un infractor pe baza
unei simple suspiciuni a agentului constatator c„ un
conduc„tor auto ar fi sub influen˛a b„uturilor alcoolice.
Un ultim motiv de neconstitu˛ionalitate invocat de autorul
excep˛iei Ól constituie Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 53 alin. (1)
din Constitu˛ie privind restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi
sau al unor libert„˛i. Œn concep˛ia autorului excep˛iei,
prevederile criticate permit agentului constatator s„ cear„
recoltarea de probe biologice, îf„r„ a exista vreo instruc˛ie
penal„“, deci chiar f„r„ ca îm„car s„ existe vreun indiciu
privind s„v‚r∫irea vreunei infrac˛iuni“.
Œn leg„tur„ cu invocarea celor dou„ texte din
documentele interna˛ionale men˛ionate, autorul excep˛iei
face referire ∫i la aplicabilitatea dispozi˛iilor art. 20 din
Constitu˛ie, care reglementeaz„ prioritatea tratatelor
interna˛ionale privind drepturile omului Ón cazul Ón care
exist„ neconcordan˛e Óntre acestea ∫i legile interne.
Judec„toria Huedin consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Œn opinia instan˛ei, îsustragerea de la recoltarea probelor
biologice Ón vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului
de produse sau substan˛e stupefiante ori de medicamente
cu efecte similare acestora sau testarea aerului expirat,
precum ∫i a altor fapte prin care este pus„ Ón pericol
siguran˛a circula˛iei rutiere reprezint„ incrimin„ri-obstacol
prin care este sanc˛ionat„ penal simpla nerespectare a
unor reguli de circula˛ie, Ón scopul preÓnt‚mpin„rii unor
grave v„t„m„ri ale valorilor angajate Ón traficul rutier“.
Conform opiniei instan˛ei, recoltarea probelor biologice Ón
vederea stabilirii alcoolemiei nu poate fi considerat„ ca o
supunere la tortur„, pedeaps„ ori tratament inuman sau
degradant, interzise de art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie ∫i
de documentele interna˛ionale.

Œn leg„tur„ cu invocarea Ónc„lc„rii dispozi˛iilor art. 23
alin. (11) din Constitu˛ie privind prezum˛ia de nevinov„˛ie,
instan˛a apreciaz„ c„ prevederile art. 79 alin. (4) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002 nu
contravin
dispozi˛iilor
constitu˛ionale
men˛ionate,
îneinstituindu-se nici o prezum˛ie de vinov„˛ie a inculpatului
trimis Ón judecat„“. De asemenea, se apreciaz„ c„ textul
criticat nu instituie o restr‚ngere a drepturilor ∫i libert„˛ilor
persoanei, îdeoarece are ca finalitate ap„rarea drepturilor
∫i libert„˛ilor cet„˛enilor, a vie˛ii, integrit„˛ii corporale ∫i a
s„n„t„˛ii, precum ∫i a altor importante valori angajate Ón
traficul rutier“.
Instan˛a de judecat„ face referire, Ón considerentele care
stau la baza opiniei sale, la jurispruden˛a Cur˛ii Europene a
Drepturilor Omului (cazul Saunders Ómpotriva Regatului Unit,
1996).
Œn conformitate cu prevederile 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 apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„.
Referitor la critica de neconstitu˛ionalitate privind
Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 22 alin. (1) din Constitu˛ie, se
arat„ c„ prevederile criticate îreprezint„ incrimin„ri-obstacol,
prin care este sanc˛ionat„ penal simpla nerespectare a
unor reguli de circula˛ie, Ón scopul preÓnt‚mpin„rii unor
grave v„t„m„ri ale valorilor angajate Ón traficul rutier“, f„r„
ca prin acestea s„ se aduc„ atingere integrit„˛ii persoanei.
Totodat„, se arat„ c„ îrecoltarea probelor biologice Ón
vederea stabilirii alcoolemiei nu poate fi considerat„ ca
supunere la «tortur„», «pedeaps„ sau tratament inuman ori
degradant», interzise at‚t de art. 22 alin. (2) din
Constitu˛ie, c‚t ∫i de art. 1 din Conven˛ia Ómpotriva torturii
∫i altor pedepse ∫i tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante, la care Rom‚nia a aderat prin Legea
nr. 19/1990.“
Œn punctul de vedere prezentat se mai apreciaz„ c„
prevederile criticate pentru neconstitu˛ionalitate nu contravin
nici dispozi˛iilor art. 23 alin. (11) din Constitu˛ie, referitoare
la prezum˛ia de nevinov„˛ie, deoarece, p‚n„ la r„m‚nerea
definitiv„ a hot‚r‚rii de condamnare, persoana este
considerat„ nevinovat„. De asemenea, se consider„ c„
art. 79 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 195/2002 nu Óncalc„ nici textul art. 53 alin. (1) din
Constitu˛ie, Óntruc‚t reglementarea legal„ înu prevede nici
o restr‚ngere a drepturilor ∫i libert„˛ilor persoanei,
deoarece are ca finalitate ap„rarea drepturilor ∫i libert„˛ilor
cet„˛enilor, a vie˛ii, integrit„˛ii corporale ∫i a altor importante
valori angajate Ón traficul rutier“.
Œn leg„tur„ cu aceste aspecte, Guvernul face referire la
jurispruden˛a Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului (cazul
Saunders Ómpotriva Regatului Unit, 1996), care a re˛inut c„
îdreptul de a nu se autoincrimina nu este absolut, «nu se
extinde la utilizarea datelor ce pot fi ob˛inute de la acuzat,
recurg‚nd la puteri coercitive care exist„ independent de
voin˛a suspectului, de exemplu documentele ridicate pe
baza unui mandat, prelev„ri de aer expirat, de s‚nge ∫i de
urin„, ca ∫i de ˛esuturi corporale, Ón vederea analizei
ADN-ului»“. De asemenea, este invocat„ ∫i jurispruden˛a
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Cur˛ii Constitu˛ionale (Decizia nr. 456 din 28 octombrie
2004 ∫i Decizia nr. 495 din 16 noiembrie 2004).
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia Ón cauz„
este neÓntemeiat„.
Œn argumentarea acestui punct de vedere, se su˛ine c„
îrecoltarea probelor biologice Ón vederea stabilirii
alcoolemiei nu poate fi considerat„ ca o supunere la
«tortur„», «pedeaps„ sau tratament inuman ori degradant»,
interzise at‚t de art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie, c‚t ∫i de
art. 1 din Conven˛ia Ómpotriva torturii ∫i altor pedepse ∫i
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, la care
Rom‚nia a aderat prin Legea nr. 19/1990“. Totodat„, se
apreciaz„ c„ nu poate fi re˛inut„ nici Ónc„lcarea art. 23
alin. (11) din Constitu˛ie, îdeoarece, p‚n„ la r„m‚nerea
definitiv„ a hot„r‚rii de condamnare, persoana este
considerat„ nevinovat„, neinstituindu-se nici o prezum˛ie de
vinov„˛ie a inculpatului trimis Ón judecat„“.
Referitor la inciden˛a dispozi˛iilor art. 53 alin. (1) din
Constitu˛ie, Avocatul Poporului apreciaz„ c„ incriminarea
criticat„ înu reprezint„ o restr‚ngere a drepturilor ∫i
libert„˛ilor persoanei, deoarece are ca finalitate ap„rarea
drepturilor ∫i libert„˛ilor cet„˛enilor, a vie˛ii, integrit„˛ii
corporale ∫i a altor importante valori angajate Ón traficul
rutier“. Avocatul Poporului precizeaz„ c„ dispozi˛iile criticate
îsunt de natur„ a-l proteja chiar pe conduc„torul auto care
se sustrage de la recoltarea probelor biologice Ón vederea
stabilirii alcoolemiei, care, Ón absen˛a incrimin„rii cuprinse
Ón aceste dispozi˛ii, ar putea deveni nu numai autor al unor
infrac˛iuni mult mai grave, dar chiar propria sa victim„“.
Œn punctul de vedere prezentat, Avocatul Poporului se
refer„ ∫i la jurispruden˛a Ón materie a Cur˛ii Constitu˛ionale
(Decizia nr. 456/2004).
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 de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 1
alin. (2), art. 2, 3, 10 ∫i ale art. 29 din Legea nr. 47/1992,
s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 79 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 195/2002 privind circula˛ia pe drumurile
publice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 958 din 28 decembrie 2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, text care are urm„torul cuprins:
— Art. 79 alin. (4): îRefuzul, Ómpotrivirea sau sustragerea
unei persoane care conduce pe drumurile publice un
autovehicul sau tramvai de a se supune recolt„rii probelor
biologice Ón vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de
produse sau substan˛e stupefiante ori a medicamentelor cu
efecte similare acestora sau test„rii aerului expirat se
pedepse∫te cu Ónchisoare de la 1 la 5 ani.“
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Œn esen˛„, critica de neconstitu˛ionalitate a acestui text
se bazeaz„ pe sus˛inerea c„ obligarea conduc„torului unui
autovehicul de a se supune recolt„rii probelor biologice
Óncalc„ dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 22 alin. (1) ∫i (2),
ale art. 23 alin. (11) ∫i ale art. 53 alin. (1), precum ∫i
textele unor documente interna˛ionale referitoare la
prezum˛ia de nevinov„˛ie.
Textele constitu˛ionale invocate Ón sus˛inerea excep˛iei
au urm„torul cuprins:
— Art. 22 alin. (1) ∫i (2): î(1) Dreptul la via˛„, precum ∫i
dreptul la integritate fizic„ ∫i psihic„ ale persoanei sunt
garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii ∫i nici unui fel de
pedeaps„ sau de tratament inuman ori degradant.“;
— Art. 23 alin. (11): îP‚n„ la r„m‚nerea definitiv„ a
hot„r‚rii judec„tore∫ti de condamnare, persoana este
considerat„ nevinovat„.“;
— Art. 53 alin. (1): îExerci˛iul unor drepturi sau al unor
libert„˛i poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se
impune, dup„ caz, pentru: ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a
ordinii, a s„n„t„˛ii ori a moralei publice, a drepturilor ∫i a
libert„˛ilor cet„˛enilor; desf„∫urarea instruc˛iei penale;
prevenirea consecin˛elor unei calamit„˛i naturale, ale unui
dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.“
Au fost, de asemenea, invocate Ón sus˛inerea excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate ∫i art. 11 pct. 1 din Declara˛ia
Universal„ a Drepturilor Omului, text care are urm„torul
cuprins: îOrice persoan„ acuzat„ de un delict este prezumat„
nevinovat„ p‚n„ c‚nd vinov„˛ia sa va fi dovedit„ Ón mod legal
∫i Ón cursul unui proces public Ón cadrul c„ruia i s-au asigurat
toate garan˛iile necesare ap„r„rii sale.“
De asemenea, au fost invocate ∫i dispozi˛iile art. 14
pct. 2 din Pactul interna˛ional cu privire la drepturile civile
∫i politice, care au urm„torul cuprins: îOrice persoan„
acuzat„ de comiterea unei infrac˛iuni penale este prezumat„ a
fi nevinovat„ c‚t timp culpabilitatea sa nu a fost stabilit„ Ón mod
legal.“
Œn leg„tur„ cu sus˛inerea c„ sunt incidente Ón cauz„
cele dou„ prevederi din documentele interna˛ionale privind
drepturile omului, autorul excep˛iei a invocat ∫i dispozi˛iile
art. 20 din Constitu˛ie, care au urm„torul cuprins:
— Art. 20: î(1) Dispozi˛iile constitu˛ionale privind drepturile
∫i libert„˛ile cet„˛enilor vor fi interpretate ∫i aplicate Ón
concordan˛„ cu Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, cu
pactele ∫i cu celelalte tratate la care Rom‚nia este parte.
(2) Dac„ exist„ neconcordan˛e Óntre pactele ∫i tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care
Rom‚nia este parte, ∫i legile interne, au prioritate
reglement„rile interna˛ionale, cu excep˛ia cazului Ón care
Constitu˛ia sau legile interne con˛in dispozi˛ii mai favorabile.“
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„.
Dispozi˛iile legale criticate Ón cauz„ au mai fost supuse,
prin mai multe decizii, controlului de constitu˛ionalitate
exercitat de Curtea Constitu˛ional„. Astfel, de exemplu, prin
Decizia nr. 456 din 28 octombrie 2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 60 din
18 ianuarie 2005, Curtea a re˛inut c„ excep˛ia este
neÓntemeiat„, Óntruc‚t textul art. 79 alin. (4) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002 nu Óncalc„
dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 22 alin. (1) ∫i (2), ale
art. 23 alin. (11) ∫i ale art. 53 alin. (1).

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 961/31.X.2005

Referitor la critica de neconstitu˛ionalitate privind
Ónc„lcarea prevederilor art. 22 alin. (1) din Constitu˛ie, care
consacr„ dreptul la via˛„ ∫i la integritate fizic„ ∫i psihic„,
Curtea a re˛inut, Ón decizia men˛ionat„, c„ îincriminarea
sustragerii de la recoltarea probelor biologice Ón vederea
stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau
substan˛e stupefiante ori de medicamente cu efecte
similare acestora sau test„rii aerului expirat, precum ∫i a
altor fapte prin care este pus„ Ón pericol siguran˛a
circula˛iei rutiere reprezint„ incrimin„ri-obstacol prin care
este sanc˛ionat„ penal simpla nerespectare a unor reguli
de circula˛ie, Ón scopul preÓnt‚mpin„rii unor grave v„t„m„ri
ale valorilor angajate Ón traficul rutier (de exemplu: pierderi
de vie˛i omene∫ti, v„t„m„ri ale integrit„˛ii corporale ∫i ale
s„n„t„˛ii persoanei, precum ∫i distrugeri de valori
materiale). De aceea s-a impus incriminarea prev„zut„ la
alin. (4) al art. 79 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 195/2002, fiind sanc˛ionat„ Ómpiedicarea constat„rii
faptei de conducere sub influen˛a alcoolului, realizat„ prin
sustragerea conduc„torului auto de la recoltarea probelor
biologice Ón vederea stabilirii alcoolemiei“. De asemenea,
prin aceea∫i decizie Curtea a mai stabilit: îEste adev„rat
c„ un segment de popula˛ie sufer„ de un sindrom alergic
sever la orice tratament injectabil, care Óns„ se deosebe∫te
de simplele fobii sau temeri invocate de autorul excep˛iei.
Analiz‚nd Óns„ prevederile art. 79 alin. (4) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002, se constat„ c„ nici
m„car acestora nu li se Óncalc„ dreptul la integritate fizic„
∫i psihic„, Óntruc‚t se incrimineaz„ nu numai sustragerea
de la recoltarea probelor biologice, ci ∫i sustragerea de la
«testarea aerului expirat», care Ón mod evident nu aduce
atingere integrit„˛ii persoanei. Tocmai av‚nd Ón vedere
aceste Ómprejur„ri, precum ∫i evolu˛ia ∫i modernizarea
modalit„˛ilor de stabilire a alcoolemiei, noua reglementare
rutier„ introduce ∫i metoda «test„rii aerului expirat», de
c„tre poli˛ia specializat„, cu ajutorul unui mijloc tehnic
certificat potrivit legii [art. 80 alin. (1) din ordonan˛„], astfel
Ónc‚t incriminarea din art. 79 alin. (4) din Ordonan˛a de
urgen˛„ Guvernului nr. 195/2002 este constitu˛ional„,
neaduc‚nd atingere dreptului garantat de art. 22 alin. (1)
din Legea fundamental„. Este de observat c„, atunci c‚nd
conduc„torul auto este testat cu un mijloc tehnic certificat,
poate solicita ∫i recoltarea probelor biologice Ón vederea
stabilirii alcoolemiei [art. 80 alin. (2) din ordonan˛„].“
Œn leg„tur„ cu recoltarea probelor biologice Ón vederea
stabilirii alcoolemiei s-a re˛inut, totodat„, c„ aceasta înu
poate fi considerat„ ca o supunere la «tortur„», «pedeaps„
sau tratament inuman ori degradant», interzise at‚t de
art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie, c‚t ∫i de art. 1 din
Conven˛ia Ómpotriva torturii ∫i altor pedepse ∫i tratamente
cu cruzime, inumane sau degradante, la care Rom‚nia a
aderat prin Legea nr. 19/1990. Din aceast„ perspectiv„,
«recoltarea probelor biologice» nu este un «act prin care
se provoac„ unei persoane, cu inten˛ie, o durere sau
suferin˛e puternice, fizice ori psihice», condi˛ie impus„ de
conven˛ia men˛ionat„ pentru definirea termenului «tortur„».
Totodat„, Ón mod evident, recoltarea probelor biologice nu
reprezint„ o «pedeaps„ sau tratament inuman ori
degradant», interzise, de asemenea, prin alin. (2) al art. 22
din Constitu˛ie.“
Cu privire la critica de neconstitu˛ionalitate formulat„ prin
invocarea Ónc„lc„rii prevederilor art. 23 alin. (11) din

Constitu˛ie, referitoare la prezum˛ia de nevinov„˛ie, Curtea
a constatat prin aceea∫i decizie c„ este neÓntemeiat„,
deoarece, îp‚n„ la r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii de
condamnare, persoana este considerat„ nevinovat„,
neinstituindu-se nici o prezum˛ie de vinov„˛ie a inculpatului
trimis Ón judecat„ Ón temeiul acestor dispozi˛ii“.
Curtea a mai constatat c„ art. 79 alin. (4) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002 nu
reglementeaz„ restr‚ngeri ale drepturilor ∫i libert„˛ilor
persoanei, deoarece acest text îare ca finalitate ap„rarea
drepturilor ∫i libert„˛ilor cet„˛enilor, a vie˛ii, integrit„˛ii
corporale ∫i a s„n„t„˛ii, precum ∫i a altor importante valori
angajate Ón traficul rutier. Prin urmare, nu poate fi vorba
de o Ónc„lcare a prevederilor art. 53 alin. (1) din
Constitu˛ie, care se refer„ la restr‚ngerea exerci˛iului unor
drepturi sau al unor libert„˛i, a∫a cum sus˛ine autorul
excep˛iei. Œn plus, dispozi˛iile criticate sunt de natur„ a-l
proteja chiar pe conduc„torul auto care se sustrage de la
recoltarea probelor biologice Ón vederea stabilirii
alcoolemiei, care, Ón absen˛a incrimin„rii cuprinse Ón aceste
dispozi˛ii, ar putea deveni nu numai autor al unor infrac˛iuni
mult mai grave, dar chiar propria sa victim„.“
Œn sf‚r∫it, prin decizia men˛ionat„ s-a constatat c„ înu
poate fi re˛inut„ nici sus˛inerea autorului excep˛iei Ón sensul
c„ recoltarea probelor biologice Ón vederea stabilirii
alcoolemiei ar Ónsemna obligarea conduc„torului auto de a
contribui la producerea unei probe Ómpotriva lui Ónsu∫i.
Œntr-adev„r, textul de lege criticat ca fiind neconstitu˛ional
nu creeaz„ o prezum˛ie de vinov„˛ie ∫i nu implic„ o
constr‚ngere a celui Ón cauz„ de a se supune la
recoltarea de probe biologice.
Cu privire la acest aspect, Curtea European„ a
Drepturilor Omului a re˛inut Ón jurispruden˛a sa c„ dreptul
de a nu se autoincrimina nu este absolut, «nu se extinde
la utilizarea datelor ce pot fi ob˛inute de la acuzat
recurg‚nd la puteri coercitive care exist„ independent de
voin˛a suspectului, de exemplu documente ridicate pe
baza unui mandat, prelev„ri de aer expirat, de s‚nge ∫i de
urin„, ca ∫i de ˛esuturi corporale Ón vederea analizei
ADN-ului» (cazul «Saunders Ómpotriva Regatului Unit», 1996).“
De asemenea, prin Decizia nr. 495 din 16 noiembrie
2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 63 din 19 ianuarie 2005, Curtea a respins o excep˛ie
cu acela∫i obiect, re˛in‚nd c„ textul criticat nu Óncalc„
dispozi˛iile art. 22 alin. (1) din Constitu˛ie.
Solu˛iile Cur˛ii Constitu˛ionale pronun˛ate Ón deciziile
men˛ionate, precum ∫i considerentele care au stat la baza
acestora Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón cauza de fa˛„,
Óntruc‚t nu se invoc„ elemente noi de natur„ a schimba
aceast„ jurispruden˛„.
Œn ceea ce prive∫te invocarea, Ón cauza de fa˛„, a
Ónc„lc„rii dispozi˛iilor art. 20 din Constitu˛ie, cu referire la
prevederile art. 11 pct. 1 din Declara˛ia Universal„ a
Drepturilor Omului ∫i ale art. 14 pct. 2 din Pactul
interna˛ional cu privire la drepturile civile ∫i politice, Curtea
constat„ c„, Óntruc‚t nu se Óncalc„ principiul constitu˛ional
al prezum˛iei de nevinov„˛ie, a∫a cum s-a mai ar„tat, nu
se pune problema Ónc„lc„rii celor dou„ texte din
documentele interna˛ionale men˛ionate ∫i, pe cale de
consecin˛„, nici a inciden˛ei prevederilor art. 20 din
Constitu˛ie.
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Potrivit considerentelor 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 excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 79 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 195/2002 privind circula˛ia pe drumurile publice, excep˛ie ridicat„ de Octavian Gelu Berindean Ón Dosarul nr. 98/2005
al Judec„toriei Huedin.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 29 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 532
din 13 octombrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 504 alin. 3
din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
—
Nicolae Cochinescu —
Aspazia Cojocaru
—
Constantin Doldur
—
Acsinte Gaspar
—
Kozsokár Gábor
—
Petre Ninosu
—
Ion Predescu
—
™erban Viorel St„noiu —
Marilena Minc„
—
Florentina Geangu
—

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. 504 alin. 3 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Florin Georgescu Ón
Dosarul nr. 2.679/2004 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti —
Sec˛ia a IV-a civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, se d„ cuv‚ntul
reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ textul de lege criticat nu Óncalc„
prevederile constitu˛ionale invocate de autorul excep˛iei.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 25 aprilie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.679/2004, Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia
a IV-a civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 504 alin. 3 din
Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de apelantulreclamant Florin Georgescu Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect
daune morale.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ prevederile art. 504 alin. 3 din Codul de

procedur„ penal„ contravin dispozi˛iilor art. 20, art. 21
alin. (1) ∫i (3), art. 52 alin. 3 ∫i art. 53 din Constitu˛ie,
art. 5 paragraful 5 ∫i art. 6 paragraful 1 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, precum ∫i art. 3 din Protocolul nr. 7 la
Conven˛ie, deoarece îrestric˛ioneaz„ accesul la justi˛ie prin
excluderea altor situa˛ii prin care se dispune, prin
ordonan˛„ a procurorului, Óncetarea procesului penal,
respectiv art. 10 alin. 1 lit. g) din Codul de procedur„
penal„“. De asemenea, se mai sus˛ine neconstitu˛ionalitatea
prevederilor art. 504 alin. 3 din Codul de procedur„ penal„
din perspectiva îposibilit„˛ii organelor de cercetare penal„
de a tergiversa o cauz„ penal„, p‚n„ la intervenirea
prescrip˛iei, absolvind astfel statul de r„spundere“, a
îmanevr„rii de c„tre organele de anchet„ penal„ a
dosarelor de urm„rire penal„“, respectiv îa imposibilit„˛ii
persoanelor care au fost victima unor abuzuri ale organelor
de anchet„ de a beneficia de m„suri reparatorii, Ón
condi˛iile culpei grave a organelor statului“.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a IV-a civil„
apreciaz„ c„ textul de lege criticat este constitu˛ional,
respect‚nd dispozi˛iile art. 20 alin. (1) ∫i (2) ∫i art. 21
alin. (1) ∫i (3) din Constitu˛ie, pentru c„ orice persoan„
poate formula o cerere de acordare a desp„gubirilor, Ón
temeiul art. 504 din Codul de procedur„ penal„, urm‚nd ca
instan˛ele de judecat„ s„ decid„ dac„ aceast„ cerere este
fondat„. Mai mult dec‚t at‚t, judec„torii sunt obliga˛i
conform legii, Ón cazul Ón care exist„ neconcordan˛„ Óntre
dispozi˛iile pactelor ∫i tratatelor interna˛ionale privitoare la
drepturile omului ∫i dispozi˛iile interne, s„ aplice cu
prioritate reglement„rile interna˛ionale, care fac parte din
dreptul intern, cu excep˛ia cazului Ón care dispozi˛iile interne
sunt mai favorabile. De asemenea, consider„ c„ prevederile
art. 21 ∫i 53 din Constitu˛ie reprezint„ o garan˛ie a aplic„rii
dispozi˛iilor legale, neexist‚nd o Ónc„lcare a acestora prin
redactarea art. 504 alin. 3 din Codul de procedur„ penal„.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
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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 apreciaz„ c„ excep˛ia este neÓntemeiat„,
deoarece prevederile art. 504 alin. 3 din Codul de
procedur„ penal„ nu sunt de natur„ a Ónc„lca dispozi˛iile
constitu˛ionale invocate Ón motivarea excep˛iei, Óntruc‚t
acestea cuprind actele procedurale prin care procurorul sau
instan˛a de judecat„ constat„ o privare sau o restr‚ngere
de libertate nelegal„. De asemenea, mai arat„ c„ Ón spe˛a
de fa˛„ se invoc„ faptul c„, intervenind prescrip˛ia special„,
persoana care fusese arestat„ Ón faza de urm„rire penal„
nu mai are nici o alt„ cale procesual„ de a sanc˛iona sau
de a ob˛ine desp„gubiri pentru privarea sa de libertate (pe
care o consider„ ilegal„). Dup„ cum se cunoa∫te, trecerea
timpului constituie, Ón anumite condi˛ii, o cauz„ care pune
cap„t inciden˛ei legii penale ∫i sanc˛iunilor sale, fiind o
modalitate de îsanc˛ionare“ a autorit„˛ilor ∫i un îbeneficiu“
pentru Ónvinuit sau inculpat. Exist„ situa˛ii c‚nd prescrip˛ia
ar putea Óns„ s„-i afecteze (ca Ón cazul de fa˛„), motiv
pentru care art. 13 din Codul de procedur„ penal„ a
prev„zut posibilitatea pentru Ónvinuit sau inculpat de a
solicita continuarea procesului penal (inclusiv pentru cazul
Ón care a intervenit prescrip˛ia), care, dac„ va fi finalizat cu
una dintre solu˛iile prev„zute la art. 504 alin. 3, va oferi
posibilitatea solicit„rii de desp„gubiri. Prin urmare, Guvernul
consider„ c„ solu˛iile reglementate de art. 504 sunt
constitu˛ionale.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Se arat„ c„
dispozi˛iile art. 504 alin. 3 din Codul de procedur„ penal„
nu opresc p„r˛ile interesate de a se adresa justi˛iei pentru
ap„rarea drepturilor, libert„˛ilor ∫i intereselor lor legitime, de
a beneficia de un proces echitabil, precum ∫i de judecarea
cauzei lor Óntr-un termen rezonabil, fiind Ón concordan˛„ cu
prevederile art. 21 alin. (1) ∫i (3) din Constitu˛ie ∫i cu cele
ale art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului
∫i a libert„˛ilor fundamentale. Totodat„, apreciaz„ c„
dispozi˛iile de lege criticate nu contravin nici prevederilor
art. 52 alin. (3) din Constitu˛ie ∫i ale art. 5 paragraful 5 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, Óntruc‚t norma criticat„ reprezint„ o
concretizare a principiului constitu˛ional potrivit c„ruia statul
r„spunde patrimonial, Ón condi˛iile legii, pentru prejudiciile
cauzate prin erori judiciare. C‚t prive∫te critica de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 504 alin. 3 din Codul
de procedur„ penal„ fa˛„ de prevederile art. 53 alin. (1) ∫i
(2) din Legea fundamental„, se arat„ c„ dispozi˛iile legale
criticate nu pun Ón discu˛ie restr‚ngerea exerci˛iului unor
drepturi sau libert„˛i fundamentale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, 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, precum ∫i 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 ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 504 alin. 3 din Codul de procedur„ penal„,

conform c„rora îPrivarea sau restr‚ngerea de libertate Ón mod
nelegal trebuie stabilit„, dup„ caz, prin ordonan˛„ a
procurorului de revocare a m„surii privative sau restrictive de
libertate, prin ordonan˛„ a procurorului de scoatere de sub
urm„rire penal„ sau de Óncetare a urm„ririi penale pentru
cauza prev„zut„ Ón art. 10 alin. 1 lit. j) ori prin hot„r‚re a
instan˛ei de revocare a m„surii privative sau restrictive de
libertate, prin hot„r‚re definitiv„ de achitare sau prin hot„r‚re
definitiv„ de Óncetare a procesului penal pentru cauza
prev„zut„ Ón art. 10 alin. 1 lit. j)“.
Aceste prevederi legale Óncalc„, Ón opinia autorului
excep˛iei, dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 20 referitoare la
îTratatele interna˛ionale privind drepturile omului“, ale art. 21
privind îAccesul liber la justi˛ie“, ale art. 52 alin. (3)
referitoare la r„spunderea patrimonial„ a statului pentru
prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, precum ∫i cele ale
art. 53 privind restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al
unor libert„˛i, deoarece îrestric˛ioneaz„ accesul la justi˛ie
prin excluderea altor situa˛ii prin care se dispune, prin
ordonan˛„ a procurorului, Óncetarea procesului penal,
respectiv art. 10 alin. 1 lit. g) din Codul de procedur„
penal„“. De asemenea, autorul excep˛iei sus˛ine Ónc„lcarea
prin textul de lege criticat ∫i a dispozi˛iilor art. 5 paragraful
5 ∫i art. 6 paragraful 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, referitoare
la dreptul la libertate ∫i la siguran˛„ ∫i, respectiv, dreptul la
un proces echitabil, precum ∫i Ónc„lcarea prevederilor art. 3
din Protocolul nr. 7 la Conven˛ie, privind dreptul la
desp„gubiri Ón caz de eroare judiciar„.
Examin‚nd excep˛ia, Curtea constat„ c„ asupra
constitu˛ionalit„˛ii dispozi˛iilor art. 504 alin. 3 din Codul de
procedur„ penal„, Ón raport cu normele constitu˛ionale care
consacr„ accesul liber la justi˛ie, s-a mai pronun˛at Ón
jurispruden˛a sa. Astfel, Ón Decizia nr. 417 din
14 octombrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.044 din 11 noiembrie 2004,
Curtea, constat‚nd c„ textul de lege criticat este îo
concretizare a principiului constitu˛ional prev„zut de art. 52
alin. (3) din Constitu˛ie, conform c„ruia «Statul r„spunde
patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.
R„spunderea statului este stabilit„ Ón condi˛iile legii [...]» ∫i, pe
cale de consecin˛„, realizarea dreptului la repararea de
c„tre stat a pagubei cauzate prin erorile judiciare are loc
Ón condi˛iile legii“, a re˛inut c„ prevederile art. 504 alin. 3
din Codul de procedur„ penal„ înu numai c„ nu Óngr„desc
accesul liber la justi˛ie, ci instituie tocmai normele
procedurale necesare exercit„rii acestui drept, fiind Ón
deplin„ concordan˛„ ∫i cu dispozi˛iile constitu˛ionale ale
art. 126 alin. (2), Ón temeiul c„rora procedura de judecat„
este prev„zut„ numai prin lege“.
De asemenea, Curtea a statuat, Ón aceea∫i decizie, c„
îreglementarea expres„ a actelor procedurale prin care se
constat„ Ónc„lcarea libert„˛ii individuale nu este de natur„ a
limita accesul liber la justi˛ie al acelor persoane care nu se
reg„sesc Ón unul din cazurile enumerate Ón art. 504 alin. 3,
acestea av‚nd posibilitatea de a-∫i valorifica dreptul Ón
justi˛ie pe alte c„i legale. Orice persoan„ interesat„ se
poate adresa justi˛iei, dar Ón condi˛iile legii ∫i urm‚nd
procedura prev„zut„ de lege“.
S-a mai ar„tat c„, Ón jurispruden˛a sa, Curtea
Constitu˛ional„ a statuat Ón mod constant c„ liberul acces
la justi˛ie semnific„ faptul c„ orice persoan„ poate sesiza
instan˛ele judec„tore∫ti Ón cazul Ón care consider„ c„
drepturile, libert„˛ile sau interesele sale legitime au fost
Ónc„lcate, iar nu faptul c„ acest acces nu poate fi supus
nici unei condi˛ion„ri, competen˛a de a stabili regulile de
desf„∫urare a procesului Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti
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revenindu-i legiuitorului, fiind o aplicare a dispozi˛iilor
constitu˛ionale cuprinse Ón art. 126 alin. (2). De altfel, Ón
jurispruden˛a Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului s-a
re˛inut c„ o caracteristic„ a principiului liberului acces la
justi˛ie este aceea c„ nu este un drept absolut (cazul
Ashingdane contra Regatului Unit al Marii Britanii — 1985).
Astfel, acest drept, care cere, prin Óns„∫i natura sa, o
reglementare din partea statului, poate fi subiectul unor
limit„ri sau condi˛ion„ri at‚t timp c‚t nu este atins„ Óns„∫i
substan˛a sa.
Aceste argumente, care au fundamentat solu˛ia de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor
art. 504 alin. 3 din Codul de procedur„ penal„, Ó∫i men˛in
valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„, Óntruc‚t nu au intervenit
elemente noi care s„ justifice schimbarea acestei
jurispruden˛e a Cur˛ii Constitu˛ionale.
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De altfel, autorul excep˛iei nu critic„ textul art. 504
alin. 3 din Codul de procedur„ penal„ pentru ceea ce
con˛ine, ci pentru ceea ce nu prevede, respectiv inserarea
Ón con˛inutul alineatului ar„tat ∫i a altor situa˛ii prin care se
dispune, prin ordonan˛„ a procurorului, Óncetarea procesului
penal. Aceast„ critic„ excedeaz„ competen˛ei Cur˛ii,
Óntruc‚t, potrivit dispozi˛iilor art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, îCurtea Constitu˛ional„ se pronun˛„ numai
asupra constitu˛ionalit„˛ii actelor cu privire la care a fost
sesizat„, f„r„ a putea modifica sau completa prevederile
supuse controlului“ ∫i, prin urmare, nu are competen˛a de a
completa prevederea legal„ supus„ controlului ∫i nici de a
face propuneri de lege ferenda. Œn acest sens, Curtea
Constitu˛ional„ a statuat Ón mod constant Ón jurispruden˛a
sa faptul c„ nu Ó∫i poate asuma rolul de a crea, de a
abroga sau de a modifica o norm„ juridic„, spre a
Óndeplini rolul de legislator pozitiv.

Fa˛„ de cele ar„tate, 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 alin. (1) ∫i (6) 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. 504 alin. 3 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Florin Georgescu Ón Dosarul nr. 2.679/2004 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia
a IV-a civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 octombrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hotr„r‚rii Guvernului nr. 943/2001
privind Ónfiin˛area Grupului Interministerial Rom‚n pentru Managementul Integrat
al Frontierei de Stat
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 943/2001 privind
Ónfiin˛area Grupului Interministerial Rom‚n pentru
Managementul Integrat al Frontierei de Stat, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 618 din
1 octombrie 2001, cu complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i
se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Œn vederea Óndeplinirii condi˛iilor de aderare a
Rom‚niei la Uniunea European„ se Ónfiin˛eaz„ Grupul
Interministerial Rom‚n pentru Managementul Integrat al
Frontierei de Stat — GIRMIFS, denumit Ón continuare grup
interministerial, organism consultativ f„r„ personalitate

juridic„, care func˛ioneaz„ pe l‚ng„ Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor, av‚nd sediul Ón municipiul Bucure∫ti, str. Mihai
Vod„ nr. 6, sectorul 5, ∫i care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
subordinea Consiliului Interministerial pentru Afaceri Interne
∫i Justi˛ie.“
2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Grupul interministerial stabile∫te concep˛ia de
ansamblu ∫i asigur„ coordonarea unitar„, pe baza
Strategiei na˛ionale a managementului integrat al frontierei
de stat a Rom‚niei, denumit„ Ón continuare Strategie
na˛ional„, a ac˛iunilor ∫i m„surilor pentru securizarea
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frontierei de stat, desf„∫urate de autorit„˛ile ∫i institu˛iile
publice prev„zute la art. 3, membre ale acestuia, ∫i
coopereaz„ cu organiza˛iile neguvernamentale care au
atribu˛ii ∫i/sau desf„∫oar„ activit„˛i Ón domeniu.“
3. La articolul 2, dup„ alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Grupul interministerial identific„ ac˛iunile prioritare ce
se impun a fi desf„∫urate Ón domeniul managementului
frontierei de stat ∫i actualizeaz„ anual documentele de
implementare — Planul de ac˛iune ∫i Planul multianual de
investi˛ii. Documentele de implementare se prezint„ spre
avizare Consiliului Interministerial pentru Afaceri Interne ∫i
Justi˛ie ∫i Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii ∫i, ulterior
aviz„rii, se difuzeaz„ tuturor autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor din
componen˛a grupului interministerial prin grija secretariatului
acestuia ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.“
4. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Grupul interministerial Ó∫i desf„∫oar„
activitatea sub autoritatea ∫i sub conducerea direct„ a
secretarului de stat pentru integrare european„ din
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor, Ón calitate de
pre∫edinte, iar Ón lipsa acestuia, sub cea a adjunctului
∫efului Departamentului ordine ∫i siguran˛„ public„, Ón
calitate de vicepre∫edinte.
(2) Grupul interministerial este format din secretari de
stat desemna˛i prin ordin de c„tre conduc„torii autorit„˛ilor
administra˛iei publice centrale ∫i ai institu˛iilor din domeniul
ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei na˛ionale, abilitate s„
Óntreprind„ activit„˛i Ón acest domeniu, conduc„tori ai
autorit„˛ilor na˛ionale de control ∫i ∫efi ai structurilor din
cadrul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, Ón calitate de
reprezentan˛i ai utilizatorilor finali, dup„ cum urmeaz„:
A. secretari de stat desemna˛i prin ordin de c„tre:
a) ministrul justi˛iei;
b) ministrul afacerilor externe;
c) ministrul ap„r„rii na˛ionale;
d) ministrul finan˛elor publice;
e) ministrul s„n„t„˛ii;
f) ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei;
g) ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale;
h) ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului;
i) directorul Serviciului de Informa˛ii Externe;
j) directorul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii;
B. conduc„tori ai autorit„˛ilor na˛ionale de control:
a) ∫eful Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor;
b) pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor;
c) comisarul general al G„rzii Na˛ionale de Mediu;
d) pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor;
C. ∫efi ai structurilor din cadrul Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor, cu atribu˛ii Ón materie, desemna˛i prin ordin al
ministrului administra˛iei ∫i internelor, Ón calitate de
reprezentan˛i ai utilizatorilor finali ai Sistemului integrat
pentru securitatea frontierei, denumit Ón continuare SISF.
(3) La lucr„rile grupului interministerial particip„, Ón
calitate de reprezentan˛i ai structurilor de sprijin, persoane
anume desemnate de: ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei
informa˛iei, ministrul integr„rii europene, ministrul delegat
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,
ministrul delegat pentru controlul implement„rii programelor
cu finan˛are interna˛ional„ ∫i urm„rirea aplic„rii acquis-ului
comunitar, directorul Serviciului de Telecomunica˛ii Speciale
∫i pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
Comunica˛ii.

(4) Œn lipsa persoanelor prev„zute la alin. (2), grupul
interministerial Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón prezen˛a
loc˛iitorilor acestora, desemna˛i Ón condi˛iile legii, sau, dup„
caz, a directorilor Óns„rcina˛i cu problematica SSIF.
(5) La lucr„rile grupului interministerial pot participa, Ón
calitate de invita˛i, ∫i al˛i reprezentan˛i ai autorit„˛ilor
administra˛iei publice centrale sau ai organiza˛iilor
neguvernamentale, precum ∫i exper˛i independen˛i din
diverse sectoare de activitate.“
5. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — (1) Grupul interministerial se reune∫te Ón
∫edin˛e ordinare lunare sau, ori de c‚te ori este necesar,
Ón ∫edin˛e extraordinare. ™edin˛ele ordinare se organizeaz„,
de regul„, dup„ ∫edin˛a Consiliului Interministerial pentru
Afaceri Interne ∫i Justi˛ie.
(2) Convocarea membrilor grupului interministerial Ón
∫edin˛e extraordinare se face de c„tre pre∫edinte sau
vicepre∫edinte, dup„ caz, la solicitarea oric„rui membru
sau pe baza deciziei Consiliului Interministerial pentru
Afaceri Interne ∫i Justi˛ie.
(3) ™edin˛ele grupului interministerial sunt preg„tite de
Unitatea de management a proiectului pentru Sistemul
integrat pentru securitatea frontierei, denumit„ Ón continuare
UMP-SISF, directorul acesteia Óndeplinind atribu˛iile de
secretar al grupului interministerial.
(4) Modul de organizare ∫i desf„∫urare a ∫edin˛elor
grupului interministerial se stabile∫te prin regulament propriu
adoptat prin decizie a acestuia.“
6. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — (1) Grupul interministerial are urm„toarele
atribu˛ii:
a) solu˛ioneaz„ problemele specifice cu care se
confrunt„ sau, dup„ caz, sesizeaz„ Consiliul Interministerial
pentru Afaceri Interne ∫i Justi˛ie ∫i propune adoptarea
m„surilor ce se impun pentru solu˛ionarea acestora;
b) adopt„ decizii Ón vederea asigur„rii coeren˛ei Ón
procesul de elaborare ∫i implementare de politici, strategii
∫i programe ale autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor care au
reprezentan˛i desemna˛i Ón cadrul acestuia;
c) avizeaz„ proiectul Strategiei na˛ionale, actualizat de
UMP-SISF, elaborat pe baza propunerilor formulate de
autorit„˛ile ∫i institu˛iile prev„zute la art. 3, Ón vederea
prezent„rii acestuia spre aprobare prin hot„r‚re a
Guvernului;
d) coordoneaz„ ac˛iunile pentru securitatea frontierei de
stat ale institu˛iilor ∫i autorit„˛ilor membre, urm„re∫te ∫i
asigur„ prin intermediul acestora aplicarea procedurilor de
supraveghere ∫i control la frontier„ ∫i respectarea
obliga˛iilor ∫i angajamentelor Rom‚niei prev„zute Ón
conven˛iile interna˛ionale Ón domeniu;
e) coordoneaz„ activit„˛ile de realizare a SISF, precum
∫i armonizarea acestuia cu legisla˛ia ori cu practicile
comunitare ∫i interna˛ionale;
f) formuleaz„, prin deciziile adoptate, recomand„ri pentru
autorit„˛ile ∫i institu˛iile membre, cu privire la cadrul
legislativ, institu˛ional ∫i de implementare a Strategiei
na˛ionale;
g) avizeaz„ activitatea de realizare a SISF, desf„∫urat„
de UMP-SISF;
h) monitorizeaz„ activitatea grupurilor de lucru constituite
Ón subordinea sa ∫i adopt„ deciziile necesare sau, dup„
caz, formuleaz„ propunerile ce se impun.
(2) Activit„˛ile prev„zute la alin. (1) se vor desf„∫ura
f„r„ a se produce imixtiuni Ón competen˛ele ∫i activit„˛ile
specifice fiec„rei institu˛ii.“
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7. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — (1) Secretariatul grupului interministerial se
asigur„ de UMP-SISF, structur„ executiv„ specializat„ a
grupului interministerial, unitate Ón componen˛a aparatului
central al Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, ∫i are
urm„toarele atribu˛ii:
a) preg„te∫te ∫edin˛ele grupului interministerial;
b) Óntocme∫te ∫i distribuie materialele aferente fiec„rei
∫edin˛e a grupului interministerial autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor
membre ale acestuia, precum ∫i invita˛ilor;
c) monitorizeaz„ Óndeplinirea obiectivelor stabilite Ón
∫edin˛ele grupului interministerial ∫i elaboreaz„ rapoarte ∫i
inform„ri asupra stadiului de Óndeplinire a acestora, pe care
le prezint„ pre∫edintelui grupului interministerial;
d) ˛ine eviden˛a deciziilor adoptate de grupul
interministerial, pe care le transmite autorit„˛ilor ∫i
institu˛iilor interesate Ón vederea punerii Ón aplicare, precum
∫i a modului de Óndeplinire a acestora.
(2) UMP-SISF, Ón scopul realiz„rii ∫i implement„rii SISF,
are urm„toarele atribu˛ii principale:
a) planific„ ∫i coordoneaz„ evalu„rile privind modalit„˛ile
de aplicare a m„surilor stabilite Ón cadrul Strategiei
na˛ionale ∫i formuleaz„ propuneri pentru corelarea
strategiilor Ón domeniu, adoptate la nivelul autorit„˛ilor ∫i
institu˛iilor membre ale grupului interministerial;
b) asigur„ comunicarea interministerial„ Ón domeniul
managementului SISF, precum ∫i armonizarea punctelor de
vedere Ón aceast„ problematic„;
c) reprezint„ punctul de contact at‚t pentru autorit„˛ile
∫i institu˛iile rom‚ne, c‚t ∫i pentru cele str„ine, care de˛in,
proceseaz„ ∫i furnizeaz„, dup„ caz, datele privind stadiul
realiz„rii SISF;
d) coopereaz„ cu organismele Uniunii Europene
specializate Ón domeniul managementului frontierei sau cu
alte organiza˛ii ∫i organisme similare, dup„ caz;
e) formuleaz„, preg„te∫te ∫i contribuie la fundamentarea
deciziilor necesare asigur„rii coeren˛ei Ón procesul de
realizare ∫i actualizare a Strategiei na˛ionale, precum ∫i a
documentelor de implementare, dup„ caz;
f) monitorizeaz„ implementarea Strategiei na˛ionale,
scop Ón care elaboreaz„ studii, analize ∫i sinteze pentru
informarea conducerii Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor;
g) monitorizeaz„ achizi˛iile publice de bunuri ∫i servicii
pentru realizarea SISF, Ón sensul asigur„rii integr„rii
acestora;
h) elaboreaz„ proiecte de acte normative, asigur‚nd
construc˛ia legislativ-normativ„ pentru SISF, ∫i Ó∫i asigur„
activitatea de asisten˛„ juridic„;
i) urm„re∫te evolu˛ia ∫i formuleaz„ propuneri pentru
implementarea acquis-ului comunitar Ón legisla˛ia na˛ional„,
pentru SISF;
j) urm„re∫te asigurarea de c„tre integratorul de sistem a
suportului logistic integrat const‚nd Ón preg„tirea
personalului, mentenan˛„, garan˛ie, suport pentru utilizatori,
materiale ∫i documenta˛ie, necesar pentru realizarea ∫i
men˛inerea func˛ionalit„˛ii SISF;
k) elaboreaz„ documentele de planificare ∫i raportare
privind stadiul proiectului SISF;
l) coordoneaz„ realizarea SISF ca obiectiv principal
pentru implementarea Strategiei na˛ionale, Ómpreun„ cu
structurile de specialitate din cadrul Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor.“
8. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — (1) Conduc„torii autorit„˛ilor ∫i ai institu˛iilor
membre ale grupului interministerial dispun m„surile
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necesare pentru a asigura comunicarea la secretariatul
acestuia a stadiului Óndeplinirii angajamentelor asumate prin
documentele de implementare, dup„ cum urmeaz„:
a) lunar, pe data de Ónt‚i — stadiul Óndeplinirii
angajamentelor prev„zute Ón Planul de ac˛iuni;
b) lunar, pe data de Ónt‚i — stadiul realiz„rii ac˛iunilor
prev„zute Ón Planul multianual de investi˛ii.
(2) Modul de comunicare a datelor prev„zute la alin. (1)
de c„tre structurile Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
se stabile∫te prin ordin al ministrului administra˛iei ∫i
internelor, iar pentru celelalte institu˛ii ∫i autorit„˛i membre
ale grupului interministerial, prin decizie a acestuia.“
9. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — (1) Œn structura grupului interministerial se
constituie ∫i func˛ioneaz„ grupuri de lucru formate din
speciali∫ti desemna˛i de conduc„torii autorit„˛ilor ∫i
institu˛iilor membre ale acestuia.
(2) Grupurile de lucru Ó∫i desf„∫oar„ lucr„rile Ón plen, la
convocarea secretarului grupului interministerial, Ón func˛ie
de necesit„˛i.
(3) Reprezentan˛ii institu˛iilor ∫i autorit„˛ilor Ón cadrul
grupurilor de lucru se stabilesc prin ordin/decizie al/a
conduc„torilor acestora ∫i se comunic„ secretariatului
grupului interministerial.
(4) Grupurile de lucru ∫i domeniile pentru care acestea
se constituie, atribu˛iile ∫i modul de organizare ∫i
func˛ionare se stabilesc prin regulament aprobat prin
decizie a grupului interministerial.“
10. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Principalele competen˛e ale institu˛iilor
abilitate, prin care se asigur„ realizarea obiectivului
prev„zut la art. 2, se vor exercita pentru Óndeplinirea
corespunz„toare a urm„toarelor activit„˛i:
a) punerea Ón practic„ a Strategiei na˛ionale, aprobat„
prin hot„r‚re a Guvernului;
b) armonizarea legisla˛iei na˛ionale cu acquis-ul
comunitar Ón domeniul managementului integrat al frontierei;
c) introducerea ∫i aplicarea adecvat„ a procedurilor de
control la frontier„, potrivit cerin˛elor acquis-ului comunitar;
d) realizarea sistemelor informatice proprii, compatibile
cu SISF;
e) modernizarea echipamentelor tehnice ∫i a
infrastructurii la frontier„ prin realizarea SISF;
f) cooperarea cu institu˛iile similare ale statelor membre
ale Uniunii Europene Ón lupta Ómpotriva migra˛iei ilegale ∫i
crimei organizate transfrontaliere;
g) cooperarea cu organiza˛iile neguvernamentale Ón
domenii de interes pentru managementul integrat al
frontierei;
h) adoptarea de m„suri eficace ∫i eficiente pentru
fluidizarea circula˛iei c„l„torilor ∫i m„rfurilor la frontier„.“
11. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — (1) Persoanele care fac parte din grupurile
de lucru Ó∫i p„streaz„ calitatea pe care o au la autorit„˛ile
∫i institu˛iile de la care provin, precum ∫i toate drepturile
ce decurg din aceast„ calitate.
(2) Sarcinile grupurilor de lucru se Óndeplinesc de c„tre
membrii acestora Ón cadrul atribu˛iilor legale de serviciu.
(3) Cheltuielile materiale ∫i de capital necesare pentru
desf„∫urarea ∫edin˛elor grupului interministerial se suport„
din bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Inspectoratului
General al Poli˛iei de Frontier„ din cadrul Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor.“
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12. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — Deciziile grupului interministerial sunt acte
administrative cu caracter intern pentru to˛i membrii s„i ∫i
stau la baza propunerilor de acte normative ∫i a m„surilor
adoptate de conduc„torii autorit„˛ilor ∫i ai institu˛iilor
implicate Ón exercitarea atribu˛iilor ce le sunt conferite de
lege pe linia securit„˛ii frontierei de stat.“
13. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — Raporturile grupului interministerial cu
organele judiciare, precum ∫i cu celelalte autorit„˛i se
stabilesc ∫i se desf„∫oar„ Ón nume propriu, sub semn„tura
pre∫edintelui acestuia ori a vicepre∫edintelui, sau prin
intermediul persoanelor prev„zute ori desemnate conform
prevederilor art. 3 alin. (1) ∫i (2).“
14. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 13 se abrog„.

15. Alineatul (3) al articolului 14 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Dezbaterile din plenul grupului interministerial ∫i
documentele adoptate se consemneaz„ Óntr-un procesverbal sau pe suport magnetic, prin grija secretarului de
∫edin˛„, gestionarea acestor informa˛ii asigur‚ndu-se de
secretariatul grupului interministerial.“
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 943/2001 privind
Ónfiin˛area Grupului Interministerial Rom‚n pentru
Managementul Integrat al Frontierei de Stat, cu
complet„rile ulterioare, precum ∫i cu modific„rile ∫i
complet„rile aduse prin prezenta hot„r‚re, va fi republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor
o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
p. Ministrul justi˛iei,
Maria Cristina Manda,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.248.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

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

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru planuri na˛ionale de eradicare
accelerat„ a brucelozei, tuberculozei ∫i leucozei enzootice bovine
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 35.205 din 17 octombrie 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,
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„ privind
criteriile pentru planuri na˛ionale de eradicare accelerat„ a

brucelozei, tuberculozei ∫i leucozei enzootice bovine, prev„zut„
Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
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Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitare 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
Directivei Consiliului 78/52/CEE ce stabile∫te criteriile
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comunitare pentru planuri na˛ionale de eradicare accelerat„
a brucelozei, tuberculozei ∫i leucozei enzootice bovine,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
(JOCE) nr. L 015 din 19 ianuarie 1978, p. 34.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la
30 de zile de la publicare.

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Dan Marcu
Bucure∫ti, 19 octombrie 2005.
Nr. 104.
ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
privind criteriile pentru planuri na˛ionale de eradicare accelerat„ a brucelozei,
tuberculozei ∫i leucozei enzootice bovine
Art. 1. — Pentru a beneficia de contribu˛ia financiar„
comunitar„ prev„zut„ de Directiva 77/391/CEE, fiecare plan
de eradicare la care se refer„ art. 2, 3 ∫i 4 din aceasta
trebuie s„ Óndeplineasc„, Ón raport cu efectivele la care se
aplic„, cel pu˛in criteriile stabilite de prezenta norm„
sanitar„ veterinar„.
Art. 2. — Œn scopul prezentei norme sanitare veterinare,
trebuie s„ se aplice urm„toarele defini˛ii:
1. Œn cazul brucelozei bovine:
a) efective de bovine de tip B1: efective Ón cazul c„rora
anamneza clinic„, vaccinarea ∫i statusul serologic nu sunt
cunoscute;
b) efective de bovine de tip B2: efective Ón cazul c„rora
anamneza clinic„, vaccinarea ∫i statusul serologic sunt
cunoscute ∫i Ón care testele de monitorizare de rutin„ sunt
efectuate Ón conformitate cu regulile na˛ionale pentru
aducerea acestor efective la statusul de tip B3 sau B4;
c) efective de bovine de tip B3: efective libere de
bruceloz„ Ón Ón˛elesul Normei sanitare veterinare privind
problemele de s„n„tate a animalelor, ce afecteaz„ comer˛ul
Rom‚niei cu statele membre ale Uniunii Europene cu
animale din speciile bovine ∫i porcine, aprobat„ prin
Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 236/2002, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva
Consiliului 64/432/CEE;
d) efective de bovine de tip B4: efective oficial libere de
bruceloz„ Ón sensul Normei sanitare veterinare privind
problemele de s„n„tate a animalelor, ce afecteaz„ comer˛ul
Rom‚niei cu statele membre ale Uniunii Europene cu
animale din speciile bovine ∫i porcine, aprobat„ prin
Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 236/2002 ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva
Consiliului 64/432/CEE;
2. Ón cazul tuberculozei bovine:
a) efective de bovine de tip T1: efective Ón cazul c„rora
anamneza clinic„ ∫i statusul testelor de tuberculinare nu
sunt cunoscute;
b) efective de bovine de tip T2: efective Ón cazul c„rora
anamneza clinic„ ∫i statusul testelor de tuberculinare sunt
cunoscute ∫i Ón care testele de monitorizare de rutin„ sunt

efectuate Ón conformitate cu regulile na˛ionale pentru
aducerea acestor efective la statusul de tip T3;
c) efective de bovine de tip T3: efective oficial libere de
tuberculoz„ Ón sensul Normei sanitare veterinare privind
problemele de s„n„tate a animalelor, ce afecteaz„ comer˛ul
Rom‚niei cu statele membre ale Uniunii Europene cu
animale din speciile bovine ∫i porcine, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului 64/432/CEE;
3. animale suspecte: orice animal din specia bovine,
care prezint„ simptome ce indic„ posibila prezen˛„ a
tuberculozei, brucelozei sau a leucozei enzootice bovine ∫i
pentru care un diagnostic corespunz„tor nu a confirmat
oficial, dar nici nu a exclus oficial prezen˛a uneia sau mai
multora dintre aceste boli;
4. medic veterinar oficial: medicul veterinar desemnat de
autoritatea sanitar„ veterinar„ competent„;
5. mijloace de transport: acele p„r˛i de vehicule cu
motor, vehicule de cale ferat„ ∫i aparate de zbor
amenajate pentru Ónc„rcare, calele vapoarelor ∫i
containerele destinate transportului terestru, maritim ∫i
aerian.
CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 3. — (1) Œn toate cazurile, accelerarea prev„zut„ de
Directiva 77/391/CEE implic„ o reducere semnificativ„ a
perioadei necesare finaliz„rii cu succes a planului de
eradicare Ón compara˛ie cu perioada necesar„ pentru
programele aflate Ón derulare.
(2) M„surile ce trebuie s„ fie luate pentru atingerea
acestui scop sunt urm„toarele:
1. propor˛ia popula˛iei na˛ionale de bovine care face
obiectul m„surilor de eradicare ∫i prevenire trebuie s„ fie
at‚t de crescut„ Ónc‚t majoritatea sau toate aceste bovine
s„ poat„ face obiectul unor controale de monitorizare c‚t
mai cur‚nd posibil;
2. compensa˛ia pentru animalele t„iate Ón baza avizelor
medicului veterinar oficial trebuie s„ fie realizat„ Óntr-o
astfel de manier„ Ónc‚t cresc„torii s„ fie compensa˛i
corespunz„tor;
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3. num„rul personalului de laborator trebuie s„ fie
crescut ∫i trebuie s„ existe o Ómbun„t„˛ire a condi˛iilor de
efectuare a diagnosticului Ón laborator — Ón m„sura Ón care
mai sunt de luat astfel de m„suri —, astfel Ónc‚t s„ se
ating„ un nivel care este suficient pentru a face posibil„
aplicarea m„surilor definite la pct. 1;
4. m„surile introduse pentru a se combate bolile
enzootice trebuie s„ fie aplicate sistematic;
5. pentru a se garanta c„ accelerarea este pe deplin
eficient„, trebuie s„ se aplice toate m„surile descrise la
pct. 1—4.
Art. 4. — (1) Œn scopul monitoriz„rii oficiale a mi∫c„rii
animalelor, bovinele sunt Ónregistrate ∫i identificate Óntr-o
manier„ permanent„.
(2) Pentru fiecare dintre bolile pentru care exist„ un
plan de eradicare, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ elaboreze ∫i s„
˛in„ la zi o eviden˛„ oficial„ a efectivelor de bovine
cuprinse Ón planul respectiv, clasificate Ón conformitate cu
statusul de s„n„tate al acestora.
CAPITOLUL II
Prevederi specifice referitoare la bruceloza bovin„
Art. 5. — Œn cadrul unui plan de eradicare a brucelozei:
a) prezen˛a ∫i suspiciunea prezen˛ei brucelozei se
notific„ Ón mod obligatoriu ∫i imediat autorit„˛ii sanitare
veterinare competente;
b) orice tratament terapeutic al brucelozei este interzis;
c) dac„ se practic„ vaccinarea Ómpotriva brucelozei,
aceasta este efectuat„ sub supraveghere veterinar„ oficial„,
dar trebuie suspendat„ c‚t mai cur‚nd posibil, astfel Ónc‚t
efectivele s„ poat„ trece la stadiul de efective libere oficial
de bruceloz„.
Art. 6. — (1) Atunci c‚nd Óntr-un efectiv exist„ un
animal suspect de bruceloz„, autorit„˛ile sanitare veterinare
competente trebuie s„ se asigure c„ investiga˛iile oficiale
sunt efectuate c‚t mai cur‚nd posibil, pentru a se confirma
sau a se infirma prezen˛a acestei boli.
(2) P‚n„ la rezultatul acestor investiga˛ii, autorit„˛ile
sanitare veterinare competente trebuie s„ dispun„:
a) punerea efectivului sub supraveghere veterinar„
oficial„;
b) interzicerea tuturor mi∫c„rilor Ón sau din efectiv, Ón
afar„ de cazul Ón care sunt autorizate de autoritatea
sanitar„ veterinar„ competent„ Ón scopul t„ierii f„r„
Ónt‚rziere. Totu∫i, mi∫carea bovinelor castrate Ón cadrul
fermei, dup„ izolarea animalelor suspecte, poate fi
autorizat„ de autorit„˛ile sanitare veterinare competente, cu
condi˛ia ca animalele castrate s„ fie transferate Ón efective
pentru Óngr„∫are, iar de acolo c„tre abator;
c) izolarea Ón cadrul efectivului a animalelor suspecte.
(3) M„surile la care se refer„ alin. (1) nu trebuie s„ fie
ridicate p‚n„ c‚nd nu este oficial exclus„ prezen˛a sau
suspiciunea prezen˛ei brucelozei Ón efectivul respectiv.
(4) Atunci c‚nd prezen˛a brucelozei este confirmat„
oficial Óntr-un efectiv, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ ia
m„surile corespunz„toare pentru a preveni orice r„sp‚ndire
a bolii ∫i trebuie s„ se asigure c„:

a) sunt interzise toate mi∫c„rile Ón sau din efectivul Ón
cauz„, Ón afar„ de cazul Ón care sunt autorizate de c„tre
autorit„˛ile sanitare veterinare competente, Ón scopul t„ierii
f„r„ Ónt‚rziere. Totu∫i, mi∫carea bovinelor castrate Ón cadrul
fermei poate fi autorizat„ de autorit„˛ile sanitare veterinare
competente, dup„ izolarea ∫i marcarea Ónainte de t„iere a
animalelor infectate ∫i a bovinelor estimate de acelea∫i
autorit„˛i ca infectate, cu condi˛ia ca animalele castrate s„
fie transferate Ón efective pentru Óngr„∫are ∫i de acolo c„tre
abator;
b) animalele la care prezen˛a brucelozei a fost oficial
confirmat„ ∫i animalele care au fost infectate de acestea
sunt izolate Ón cadrul efectivului;
c) sunt supuse respect„rii condi˛iilor Normei sanitare
veterinare privind problemele de s„n„tate a animalelor, ce
afecteaz„ comer˛ul Rom‚niei cu statele membre ale Uniunii
Europene cu animale din speciile bovine ∫i porcine, ce
transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului
64/432/CEE;
d) animalele la care prezen˛a brucelozei a fost oficial
confirmat„, animalele care au fost examinate, cu rezultate
nefavorabile, precum ∫i animalele considerate de autorit„˛ile
sanitare veterinare competente ca infectate sunt izolate ∫i
marcate Ónainte de t„ierea acestora Ón conformitate cu
art. 7;
e) laptele de la vacile infectate poate fi utilizat numai Ón
hrana animalelor din aceea∫i ferm„, dup„ tratament termic
corespunz„tor;
f) f„r„
a aduce atingere prevederilor na˛ionale
referitoare la produsele alimentare, laptele de la bovinele
dintr-un efectiv infectat nu poate fi livrat c„tre o unitate de
prelucrare a laptelui, except‚nd cazul Ón care este supus
unui tratament termic corespunz„tor;
g) carcasele, semicarcasele, sferturile, buc„˛ile ∫i
organele de la animalele infectate, destinate ca hran„
pentru animale, sunt tratate astfel Ónc‚t s„ se evite
contaminarea;
h) fetu∫ii, vi˛eii neviabili, vi˛eii care au murit de
bruceloz„ dup„ f„tare sau placentele sunt Óndep„rtate cu
aten˛ie ∫i distruse imediat, cu excep˛ia situa˛iei Ón care
acestea urmeaz„ s„ fie examinate;
i) paiele, gunoiul ∫i orice alt„ materie sau substan˛„
care a intrat Ón contact cu vaca ori cu vi˛elul infectat sau
cu placenta sunt distruse imediat, arse ori Óngropate dup„
aspersare cu dezinfectant;
j) reglement„ri oficiale pentru controlul unit„˛ilor,
precum unit„˛ile de ecarisare a carcaselor, trebuie s„
asigure c„ nu este nici un pericol ca materialul s„
produc„ r„sp‚ndirea brucelozei;
k) gunoiul din ad„posturi sau padocuri utilizate de
animale este depozitat Óntr-un loc inaccesibil animalelor de
ferm„, tratat cu un dezinfectant adecvat ∫i stocat pentru
cel pu˛in 3 s„pt„m‚ni. Nu este necesar„ utilizarea
dezinfectantului dac„ Óngr„∫„m‚ntul este acoperit cu un
strat de Óngr„∫„m‚nt neinfectat sau cu un strat de p„m‚nt.
Purinul din ˛arcuri sau alte padocuri utilizate de animale
trebuie s„ fie dezinfectat, dac„ nu este colectat Ón acela∫i
timp cu Óngr„∫„m‚ntul.
Art. 7. — Dup„ un examen serologic, bacteriologic sau
anatomopatologic animalele la care prezen˛a brucelozei a
fost stabilit„ oficial ∫i cele considerate de autorit„˛ile
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veterinare competente a fi infectate sunt t„iate sub
supraveghere veterinar„ oficial„, c‚t mai cur‚nd posibil ∫i
la maximum 30 de zile dup„ ce proprietarului lor sau
persoanei responsabile i s-au notificat oficial rezultatele
testelor ∫i obliga˛ia sa, Ón cadrul planului de eradicare, de
a t„ia bovinele Ón cauz„ Ón intervalul de timp men˛ionat.
Art. 8. — (1) Dup„ t„ierea bovinelor la care se face
referire la art. 7 ∫i Ónainte de repopulare, ad„posturile sau
alte cl„diri pentru efective ∫i toate containerele,
echipamentul ∫i alte articole utilizate pentru animale sunt
cur„˛ate ∫i dezinfectate sub supraveghere veterinar„
oficial„, Ón conformitate cu instruc˛iunile date de medicul
veterinar oficial. Reutilizarea p„∫unilor pe care s-au hr„nit
aceste animale nu trebuie s„ aib„ loc timp de 60 de zile
dup„ mutarea acestora de pe astfel de p„∫uni; autorit„˛ile
veterinare competente pot face derogare de la aceast„
interdic˛ie Ón cazul animalelor castrate, cu condi˛ia ca
aceste animale s„ poat„ p„r„si aceste p„∫uni numai
pentru a fi t„iate sau mutate Ón efective pentru Óngr„∫are ∫i
de acolo la abator.
(2) Toate mijloacele de transport, containerele ∫i
echipamentul sunt cur„˛ate ∫i dezinfectate dup„ transportul
animalelor dintr-un efectiv infectat, precum ∫i produsele de
la astfel de animale, materialele sau substan˛ele care au
intrat Ón contact cu astfel de animale. Zonele de Ónc„rcare
pentru astfel de animale trebuie s„ fie cur„˛ate ∫i
dezinfectate dup„ utilizare.
(3) Dezinfectantul ce trebuie s„ fie utilizat ∫i
concentra˛ia acestuia sunt autorizate oficial de autoritatea
sanitar„ veterinar„ competent„.
Art. 9. — Dup„ t„ierea bovinelor la care se face
referire la art. 7:
a) f„r„ a aduce atingere prevederilor art. 11, nici o
bovin„ nu poate p„r„si efectivul respectiv, cu excep˛ia
cazului Ón care a fost dat„ autoriza˛ia pentru t„iere f„r„
Ónt‚rziere de c„tre autoritatea sanitar„ veterinar„
competent„. Mi∫carea bovinelor castrate Ón cadrul fermei
poate fi autorizat„ de autoritatea veterinar„ competent„, cu
condi˛ia ca animalele castrate s„ fie mutate Ón efective
pentru Óngr„∫are ∫i apoi la abator;
b) testele pentru bruceloz„ sunt efectuate Ón efectivul
respectiv, pentru a se confirma c„ boala a fost eliminat„;
c) efectivul nu este repopulat cu animale pentru
reproduc˛ie Ónainte ca animalele Ón v‚rst„ de peste 12 luni,
care r„m‚n Ón efectiv Ón acest scop, s„ fie supuse unuia
sau mai multor examene serologice oficiale pentru
bruceloz„. Totu∫i, pentru bovinele care au fost vaccinate Ón
conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare
privind problemele de s„n„tate a animalelor, ce afecteaz„
comer˛ul Rom‚niei cu statele membre ale Uniunii Europene
cu animale din speciile bovine ∫i porcine, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului 64/432/CEE, acest
test nu este necesar Ónaintea v‚rstei de 18 luni.
Art. 10. — Testarea serologic„ oficial„ este efectuat„ Ón
efective de tip B1 ∫i B2 p‚n„ Ón momentul Ón care acestea
devin de tip B3 sau B4.
Art. 11. — (1) Toate femelele ∫i to˛i taurii din efectivele
de tip B1, destinate pentru efectivele de tip B2:
a) dac„ sunt Ón v‚rst„ de peste 12 luni, au fost supuse
unui test serologic aprobat oficial, efectuat Óntr-o period„ de
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30 de zile anterioare mi∫c„rii ∫i sunt Ónso˛ite de un
certificat Ón acest scop, emis de medicul veterinar oficial;
b) sunt izolate imediat dup„ sosire, timp de cel pu˛in
60 de zile, ∫i, dac„ sunt Ón v‚rst„ de peste 12 luni, au
fost ulterior supuse unui test serologic aprobat oficial
Ónainte de admiterea Ón efectivul de tip B2.
(2) Toate femelele ∫i to˛i taurii din efectivele de tip B2,
destinate altui efectiv de tip B2:
a) dac„ sunt Ón v‚rst„ de peste 12 luni, au fost supuse
unui test serologic aprobat oficial, efectuat Ón cadrul unei
perioade de 30 de zile anterioare mi∫c„rii ∫i sunt Ónso˛ite
de un certificat Ón acest scop, emis de medicul veterinar
oficial;
b) Ón timpul transferului, nu intr„ Ón contact cu animale
din efective cu un status de s„n„tate inferior.
(3) Transferul de animale Óntre efectivele de tip B3 ∫i
B4 este efectuat Ón baza respect„rii cerin˛elor Normei
sanitare veterinare privind problemele de s„n„tate a
animalelor, ce afecteaz„ comer˛ul Rom‚niei cu statele
membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile
bovine ∫i porcine, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 64/432/CEE.
Art. 12. — (1) Sunt luate m„suri de control oficial
pentru a preveni reinfectarea din alte surse a unui efectiv
din care bruceloza a fost eliminat„.
(2) Toate mi∫c„rile bovinelor Ón ∫i din efective cuprinse
Óntr-un plan de eradicare sunt supuse monitoriz„rii oficiale.
(3) M„surile de control al mi∫c„rii la care se refer„
alin. (2) pot fi aplicate f„r„ a se aduce atingere m„surilor
comunitare existente referitoare la mi∫carea Ón ∫i din
efectivele libere de bruceloz„ ∫i oficial libere de bruceloz„.
CAPITOLUL III
Prevederi specifice referitoare la tuberculoza bovin„
Art. 13. — Œn cadrul unui plan de eradicare accelerat„
a tuberculozei:
A. prezen˛a ∫i suspiciunea tuberculozei sunt obligatoriu
∫i imediat notificate autorit„˛ii veterinare competente;
B. sunt interzise urm„toarele:
a) orice tratament terapeutic sau de desensibilizare fa˛„
de tuberculoz„;
b) vaccinarea Ómpotriva tuberculozei.
Art. 14. — (1) Dac„ Ón efectiv exist„ un animal suspect
de tuberculoz„, autorit„˛ile veterinare competente trebuie s„
se asigure c„ sunt efectuate investiga˛ii oficiale, c‚t mai
cur‚nd posibil, pentru a se confirma sau a se infirma
prezen˛a acestei boli.
(2) P‚n„ la rezultatul acestor investiga˛ii, autorit„˛ile
sanitare veterinare competente trebuie s„ dispun„:
a) punerea efectivului sub supraveghere veterinar„
oficial„;
b) interzicerea oric„rei mi∫c„ri Ón sau din efectiv, Ón
afar„ de cazul Ón care aceasta este autorizat„ de
autorit„˛ile sanitare veterinare competente Ón scopul t„ierii
f„r„ Ónt‚rziere;
c) izolarea animalelor suspecte Ón interiorul efectivului.
(3) M„surile la care se refer„ alin. (1) nu trebuie s„ fie
ridicate p‚n„ la confirmarea sau infirmarea oficial„ a
prezen˛ei tuberculozei sau a suspiciunii tuberculozei Ón
efectivul Ón cauz„.
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(4) Atunci c‚nd prezen˛a tuberculozei este confirmat„
oficial, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a
Alimentelor
trebuie
s„
ia
m„surile
corespunz„toare pentru a preveni orice r„sp‚ndire a bolii
∫i trebuie s„ se asigure Ón special c„:
a) sunt interzise toate mi∫c„rile Ón sau din efectivul Ón
cauz„, Ón afar„ de cazul Ón care sunt autorizate de
autorit„˛ile sanitare veterinare competente Ón scopul t„ierii
f„r„ Ónt‚rziere;
b) bovinele la care a fost oficial confirmat„ prezen˛a
tuberculozei ∫i animalele care au fost infectate de acestea
sunt izolate Ón cadrul efectivului;
c) bovinele sunt supuse f„r„ Ónt‚rziere unui examen
pentru tuberculoz„;
d) bovinele la care prezen˛a tuberculozei a fost
confirmat„ oficial, care au fost examinate a∫a cum este
stipulat la lit. c), cu rezultate nefavorabile, ∫i animalele
considerate de autorit„˛ile sanitare veterinare competente
ca infectate sunt izolate ∫i marcate Ónainte de t„ierea
acestora, Ón conformitate cu art. 15;
e) laptele de la vacile infectate poate fi utilizat numai Ón
hrana animalelor din aceea∫i ferm„, dup„ tratamentul
termic corespunz„tor;
f) f„r„ a se aduce atingere prevederilor na˛ionale
referitoare la produsele alimentare, laptele de la bovinele
dintr-un efectiv infectat nu poate fi livrat c„tre o unitate de
prelucrare a laptelui, except‚nd cazul Ón care a fost supus
unui tratament termic adecvat;
g) carcasele, semicarcasele, sferturile, buc„˛ile ∫i
organele de la bovine infectate, destinate utiliz„rii ca hran„
pentru animale, sunt tratate astfel Ónc‚t s„ se evite
contaminarea;
h) reglement„ri oficiale pentru controlul unit„˛ilor, cum ar
fi unit„˛ile de ecarisare a carcaselor, trebuie s„ asigure c„
nu este nici un pericol ca materialul s„ produc„
r„sp‚ndirea tuberculozei;
i) gunoiul din ad„posturi sau alte cl„diri utilizate de
animale este depozitat Óntr-un loc inaccesibil animalelor de
ferm„, tratat cu un dezinfectant adecvat ∫i stocat pentru
cel pu˛in 3 s„pt„m‚ni. Utilizarea dezinfectantului nu este
necesar„ dac„ Óngr„∫„m‚ntul este acoperit cu un strat de
Óngr„∫„m‚nt neinfectat sau cu un strat de p„m‚nt. Purinul
din ˛arcuri sau alte cl„diri utilizate de animale trebuie s„
fie dezinfectat, dac„ nu este colectat Ón acela∫i timp cu
Óngr„∫„m‚ntul.
Art. 15. — (1) Ca urmare a unui examen bacteriologic,
anatomopatologic sau test tuberculinic, animalele la care
prezen˛a tuberculozei a fost stabilit„ oficial ∫i cele
considerate de autorit„˛ile sanitare veterinare competente a
fi infectate sunt t„iate sub supraveghere veterinar„ oficial„,
c‚t mai cur‚nd posibil ∫i nu mai t‚rziu de 30 de zile dup„
ce proprietarului lor sau persoanei responsabile i s-au
notificat oficial rezultatele testelor ∫i obliga˛ia sa, Ón cadrul
planului de eradicare, de a t„ia bovinele Ón cauz„ Ón
intervalul de timp men˛ionat.
(2) Totu∫i, Ón cazul animalelor care au fost examinate
pentru tuberculoz„ cu rezultate nefavorabile, dar f„r„ a
prezenta simptome clinice ale bolii, autorit„˛ile sanitare
veterinare competente pot extinde p‚n„ la 3 luni perioada
prev„zut„ la alin. (1):

a) Ón cazul unei femele gestante care urmeaz„ s„ fete
Óntr-o perioad„ de p‚n„ la 3 luni;
b) atunci c‚nd acestea dispun t„ierea tuturor bovinelor
dintr-un efectiv de peste 20 de capete, Óntr-o regiune Ón
care, din motive tehnice legate de capacitatea abatoarelor
desemnate pentru acest scop, t„ierea nu poate fi efectuat„
Óntr-un interval de 30 de zile.
Art. 16. — (1) Dup„ t„ierea bovinelor la care se face
referire la art. 15 ∫i Ónaintea repopul„rii, ad„posturile ∫i alte
cl„diri pentru efective ∫i toate containerele, echipamentul ∫i
alte articole utilizate pentru animale sunt cur„˛ate ∫i
dezinfectate sub supraveghere veterinar„ oficial„, Ón
conformitate cu instruc˛iunile date de medicul veterinar
oficial.
(2) Toate mijloacele de transport, containerele ∫i
echipamentul sunt cur„˛ate ∫i dezinfectate dup„ transportul
animalelor dintr-un efectiv infectat sau produsele de la
astfel de animale, materialele, precum ∫i substan˛ele care
au intrat Ón contact cu astfel de animale. Zonele de
Ónc„rcare pentru astfel de animale trebuie s„ fie cur„˛ate
∫i dezinfectate dup„ utilizare.
(3) Dezinfectantul ce trebuie s„ fie utilizat ∫i
concentra˛ia acestuia sunt autorizate oficial de autoritatea
sanitar„ veterinar„ competent„.
Art. 17. — Dup„ t„ierea bovinelor la care se face
referire la art. 15:
a) f„r„ a se aduce atingere prevederilor art. 19, nici o
bovin„ nu poate p„r„si efectivul respectiv, Ón afar„ de
cazul Ón care a fost dat„ autoriza˛ia pentru t„iere f„r„
Ónt‚rziere, de c„tre autoritatea sanitar„ veterinar„
competent„;
b) testele pentru tuberculoz„ sunt efectuate Ón efectivul
respectiv pentru a se confirma c„ aceast„ boal„ a fost
eliminat„;
c) efectivul nu este repopulat Ónainte ca bovinele cu
v‚rsta de peste 6 s„pt„m‚ni, r„mase Ón efectiv, s„ fie
supuse unuia sau mai multor teste oficiale pentru
tuberculoz„.
Art. 18. — Œn baza unui plan pentru eradicarea
tuberculozei, testul intradermic de tuberculinare
supravegheat oficial este efectuat la toate bovinele cu
v‚rsta de peste 6 s„pt„m‚ni, cel pu˛in la fiecare 6 luni, Ón
efectivele de tip T1 ∫i T2, p‚n„ Ón momentul Ón care devin
efective de tip T3.
Art 19. — (1) Orice animal dintr-un efectiv de tip T1 ∫i
destinat unui efectiv de tip T2:
a) a fost supus unui test intradermic de tuberculinare,
efectuat Óntr-o perioad„ de 30 de zile Ónaintea mi∫c„rii ∫i
este Ónso˛it de un certificat Ón acest scop, emis de medicul
veterinar oficial;
b) este izolat imediat dup„ sosire pentru cel pu˛in
60 de zile ∫i este supus unui nou test intradermic de
tuberculinare oficial, Ónainte de admiterea Ón efectiv.
(2) Orice animal dintr-un efectiv de tip T2 ∫i destinat
pentru alt efectiv de tip T2:
a) este supus unui test intradermic de tuberculinare
Óntr-o perioad„ de 30 de zile Ónainte de mi∫care ∫i este
Ónso˛it de un certificat Ón acest scop, emis de medicul
veterinar oficial;
b) Ón timpul transferului, nu intr„ Ón contact cu bovine
din efective cu un status de s„n„tate inferior.
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(3) Orice transfer de bovine Óntre efective de tip T3
este efectuat ∫i supus respect„rii cerin˛elor Normei sanitare
veterinare privind problemele de s„n„tate a animalelor, ce
afecteaz„ comer˛ul Rom‚niei cu statele membre ale Uniunii
Europene cu animale din speciile bovine ∫i porcine, ce
transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului
64/432/CEE.
Art. 20. — (1) Sunt luate m„suri de control oficiale
pentru a se preveni ca un efectiv Ón care tuberculoza a
fost eliminat„ s„ fie reinfectat din alte surse de infec˛ie.
(2) Toate mi∫c„rile bovinelor Ón ∫i din efectivele cuprinse
Óntr-un plan de eradicare sunt supuse supravegherii
veterinare oficiale.
(3) M„surile de control al mi∫c„rii la care se refer„
alin. (2) pot fi aplicate f„r„ a aduce atingere m„surilor
na˛ionale existente privind mi∫carea Ón ∫i din efectivele
libere oficial de tuberculoz„.
CAPITOLUL IV
Prevederi specifice referitoare
la leucoza enzootic„ bovin„
Art. 21. — P‚n„ la intrarea Ón vigoare a regulilor
comunitare transpuse Ón legisla˛ia na˛ional„ ∫i f„r„ a aduce
atingere art. 4 alin. (3) din Directiva 77/391/CEE se aplic„
prevederile na˛ionale privind depistarea leucozei ∫i
clasificarea efectivelor cu privire la leucoz„.
Art. 22. — Œn baza unui plan de eradicare a leucozei
enzootice bovine:
a) prezen˛a ∫i suspiciunea prezen˛ei leucozei enzootice
bovine ∫i Ón special tumori ale sistemului limfatic ∫i ale
altor organe ale bovinelor sunt notificate obligatoriu ∫i
imediat autorit„˛ii veterinare competente;
b) este interzis tratamentul terapeutic sau vaccinarea
Ómpotriva leucozei enzootice bovine de orice tip.
Art. 23. — Œn pofida oric„ror m„suri adoptate Ón
conformitate cu prevederile na˛ionale, Ón cazul suspiciunii
de leucoz„ enzootic„ bovin„, atunci c‚nd prezen˛a acesteia
este confirmat„ oficial Óntr-un efectiv, autoritatea sanitar„
veterinar„ competent„ trebuie s„ ia m„surile
corespunz„toare pentru a preveni r„sp‚ndirea bolii ∫i
trebuie s„ se asigure, Ón special, c„:
a) este interzis„ orice mi∫care a animalelor din acest
efectiv, Ón afar„ de cazul Ón care aceasta este autorizat„
de autorit„˛ile veterinare competente, Ón scopul t„ierii f„r„
Ónt‚rziere;
b) efectivul Ón cauz„ este izolat astfel Ónc‚t bovinele s„
nu intre Ón contact cu bovine care nu apar˛in acestui
efectiv;
c) laptele de la vacile infectate poate fi utilizat Ón hrana
animalelor numai dup„ tratament termic corespunz„tor sau
dup„ ce a fost livrat c„tre o unitate de prelucrare a laptelui
pentru a fi supus unui astfel de tratament. Poate fi
autorizat„ hr„nirea animalelor cu lapte care nu a fost
supus unui tratament termic, Ón cazul efectivelor Ón care
toate animalele urmeaz„ s„ fie t„iate Ón conformitate cu
art. 24 lit. a);
d) carcasele, semicarcasele, sferturile, buc„˛ile ∫i
organele de la animalele infectate, destinate hranei pentru
animale, sunt tratate astfel Ónc‚t s„ se evite contaminarea;
e) reglement„rile oficiale pentru controlul unit„˛ilor, cum
ar fi unit„˛ile de ecarisare a carcaselor, s-au asigurat c„
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nu este nici un pericol ca materialul s„ produc„
r„sp‚ndirea leucozei enzootice bovine;
f) cresc„torul de animale notific„ medicului veterinar
oficial moartea sau t„ierea de necesitate a oric„rei bovine
din ferma sa.
Art. 24. — Œn cadrul planului de eradicare:
a) atunci c‚nd un astfel de plan prevede t„ierea tuturor
bovinelor apar˛in‚nd unui efectiv Ón care leucoza enzootic„
bovin„ a fost oficial declarat„, aceste animale sunt t„iate
Óntr-un interval de timp care urmeaz„ s„ fie stabilit de
autorit„˛ile sanitare veterinare competente;
b) atunci c‚nd un astfel de plan prevede t„ierea doar a
acelor bovine la care leucoza enzootic„ bovin„ a fost
oficial declarat„ ∫i posibil ∫i a celor considerate de
autorit„˛ile sanitare veterinare competente c„ sunt infectate,
o astfel de t„iere are loc Óntr-un interval de 30 de zile
dup„ ce proprietarul acestora sau persoana Ómputernicit„ a
fost notificat„ Ón mod oficial despre rezultatul examin„rilor
∫i intr„ Ón obliga˛ia acesteia, Ón baza planului de eradicare,
s„ taie bovinele respective Ón acest interval de timp.
Art. 25. — Œn eventualitatea t„ierii, Ón conformitate cu
art. 24 lit. b):
a) nici o bovin„ nu poate p„r„si efectivul respectiv
dec‚t dac„ a fost emis„ o autorizare Ón acest sens de
c„tre autorit„˛ile sanitare veterinare competente, Ón scopul
t„ierii acestora f„r„ Ónt‚rziere;
b) testele pentru leucoza enzootic„ bovin„ sunt
efectuate Ón efectivul respectiv, pentru a se confirma faptul
c„ boala a fost eliminat„;
c) pentru a repopula efectivul pot fi folosite numai
animale din efective considerate de c„tre autorit„˛ile
sanitare veterinare competente ca neinfectate cu leucoz„
enzootic„ bovin„.
Art. 26. — (1) Dup„ t„ierea bovinelor la care se face
referire la art. 24 ∫i anterior repopul„rii, ad„posturile, alte
cl„diri pentru efectivul de animale ∫i toate containerele,
echipamentul ∫i alte articole utilizate pentru animale sunt
cur„˛ate ∫i dezinfectate sub supraveghere veterinar„
oficial„, Ón conformitate cu instruc˛iunile date de medicul
veterinar oficial.
(2) Toate mijloacele de transport, containerele ∫i
echipamentul sunt cur„˛ate ∫i dezinfectate dup„ transportul
animalelor sau produsele de la astfel de animale,
materialele, precum ∫i substan˛ele care au intrat Ón contact
cu astfel de animale. Zonele de Ónc„rcare pentru astfel de
animale trebuie s„ fie cur„˛ate ∫i dezinfectate dup„
utilizare.
(3) Dezinfectantul ce trebuie s„ fie utilizat ∫i
concentra˛ia acestuia sunt autorizate oficial de c„tre
autoritatea sanitar„ veterinar„ competent„ central„.
Art. 27. — Trebuie s„ se asigure c„ bovinele dintr-un
efectiv clasificat ca nefiind suspect de leucoz„ enzootic„
bovin„ nu vin Ón contact cu bovine din efective care nu
sunt clasificate astfel.
Art. 28. — (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
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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.

(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor va lua toate m„surile necesare ∫i va
sanc˛iona, potrivit legii, orice Ónc„lcare a prevederilor
prezentei norme sanitare veterinare, iar Ón caz de

(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.

infrac˛iuni, sesizeaz„ organele de cercetare penal„.
(4) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ constituie
transpunerea oficial„ a Directivei Consiliului 78/52/CEE, a∫a
cum a fost modificat„ ultima dat„ prin Directiva Consiliului
81/6/CEE.


RECTIFIC√RI
Œn Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut„rii lucr„rilor de
construc˛ii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.430/2005, publicate
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 825 bis din 13 septembrie 2005, se face urm„toarea rectificare
(care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial Partea I“):
— la formularul F. 9 îCerere pentru emiterea autoriza˛iei de construire/desfiin˛are“, la pagina 1, Ón locul
textului: îrespectiv de ... — arhitect/conductor arhitect cu drept de semn„tur„, Ónscris Ón Tabloul Na˛ional al
Arhitec˛ilor cu nr. ..., Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea ∫i exercitarea profesiei de
arhitect, republicat„. Proiectul de arhitectur„ din cadrul documenta˛iei P.A.C./P.A.D. a fost luat Ón eviden˛a Filialei
teritoriale ... a Ordinului Arhitec˛ilor din Rom‚nia cu nr. ... din ... respectiv de ... — arhitect cu drept de semn„tur„, Ón
conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea ∫i exercitarea profesiei de arhitect, republicat„.“
se va citi: îProiectul pentru autorizarea execut„rii lucr„rilor de construire (P.A.C.)/desfiin˛are (P.A.D.) nr. (6) ... din
data de ..., Óntocmit Ón conformitate cu Proiectul tehnic pentru execu˛ia lucr„rilor, a fost elaborat de S.C. ..., cu sediul
Ón jude˛ul ..., municipiul/ora∫ul/comuna ..., sectorul/satul ..., cod po∫tal ..., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,
respectiv de dl/d-na ...,arhitect/conductor arhitect cu drept de semn„tur„, Ónscris Ón Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor cu
nr. ..., Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea ∫i exercitarea profesiei de arhitect,
republicat„. Proiectul de arhitectur„ din cadrul documenta˛iei P.A.C./P.A.D. a fost luat Ón eviden˛a Filialei teritoriale ...
a Ordinului Arhitec˛ilor din Rom‚nia cu nr. ... din ... .“
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