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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 140/2005*)
privind m„surile ce se aplic„ ca urmare a suspiciunii influen˛ei aviare
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 140 din 10 octombrie 2005 privind m„surile
ce se aplic„ ca urmare a suspiciunii influen˛ei aviare,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 909
din 11 octombrie 2005, cu urm„toarele modific„ri ∫i
complet„ri:
1. Titlul ordonan˛ei de urgen˛„ va avea urm„torul
cuprins:
îO R D O N A N ﬁ √ D E U R G E N ﬁ √
privind m„surile ce se aplic„ urmare a
suspiciunii/apari˛iei influen˛ei/gripei aviare“
2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 2. — (1) Ministerele care sunt reprezentate Ón
Comandamentul antiepizootic central au obliga˛ia s„
Óntreprind„ ac˛iunile specifice cu privire la m„surile de
prevenire ∫i combatere a virusului influen˛ei/gripei aviare.“
3. La articolul 2, dup„ alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:

î(11) Termenul «influen˛„/grip„» se define∫te ca fiind
aceea∫i afec˛iune virotic„ la animale ∫i la om.“
4. La articolul 2, dup„ alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Œn unit„˛ile administrativ-teritoriale Ón care s-a
constatat existen˛a gripei aviare, vaccinarea antigripal„
pentru popula˛ia supus„ riscului Ómboln„virii este obligatorie
∫i se suport„ din fondurile Ministerului S„n„t„˛ii.“
5. La articolul 3, partea introductiv„ a alineatului (1) ∫i
alineatul (2) vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Œn scopul diminu„rii riscului contactului
direct al omului cu sursele de infec˛ie ale influen˛ei/gripei
aviare se interzice:
...............................................................................................
(2) Œn condi˛iile apari˛iei suspiciunii influen˛ei/gripei aviare
pe raza administrativ-teritorial„ a unui jude˛, pre∫edintele
Comandamentului antiepizootic central interzice, prin
decizie, pe teritoriul jude˛ului respectiv v‚n„toarea
exemplarelor din speciile de mamifere prev„zute de Legea
fondului cinegetic ∫i a protec˛iei v‚natului nr. 103/1996,
republicat„.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 28 februarie 2006.
Nr. 28.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 140/2005 privind m„surile
ce se aplic„ ca urmare a suspiciunii influen˛ei aviare
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 140/2005 privind m„surile ce se aplic„ ca urmare a
suspiciunii influen˛ei aviare ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 27 februarie 2006.
Nr. 216.
*) Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 140/2005 a fost abrogat„ prin art. 12 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2006, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 103/2004
pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 43/2002
privind Parchetul Na˛ional Anticorup˛ie
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se respinge Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 103 din 16 noiembrie 2004 pentru
modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului

nr. 43/2002 privind Parchetul Na˛ional Anticorup˛ie,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

ADRIAN N√STASE

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 1 martie 2006.
Nr. 35.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 43/2002
privind Parchetul Na˛ional Anticorup˛ie
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind respingerea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Na˛ional Anticorup˛ie ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 28 februarie 2006.
Nr. 223.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 139/2005
privind administrarea p„durilor din Rom‚nia
Parlamentul Rom‚niei

adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind
administrarea p„durilor din Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 939 din 20 octombrie
2005, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 4. — (1) Dup„ forma de proprietate, ocoalele
silvice sunt:
a) ocoale silvice de stat — cele Ónfiin˛ate de institu˛iile
specializate ale statului. Acestea asigur„ administrarea
p„durilor proprietate public„ a statului ∫i pot asigura servicii
silvice sau administrarea p„durilor altor proprietari, pe baz„
de contract;
b) ocoale silvice private — cele Ónfiin˛ate de unit„˛ile
administrativ-teritoriale, de persoane juridice sau de
persoane fizice. Acestea asigur„ servicii silvice ∫i
administrarea p„durilor proprietate public„ a unit„˛ilor

administrativ-teritoriale ∫i a p„durilor proprietate privat„ a
celor care le-au Ónfiin˛at, precum ∫i pentru al˛i proprietari,
pe baz„ de contract. Mai mul˛i proprietari se pot asocia
pentru Ónfiin˛area unui ocol pe principiul eficien˛ei.“
2. La articolul 8, dup„ alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Nerespectarea obliga˛iei prev„zute la alin. (1)
constituie contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la
1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).“
3. La articolul 17, alineatul (1) al articolului 35 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 35. — (1) Ocoalele silvice ∫i actualii de˛in„tori
r„spund de paza ∫i protec˛ia vegeta˛iei forestiere de pe
terenurile solicitate de fo∫tii proprietari ∫i dup„ punerea Ón
posesie, p‚n„ la formarea structurilor proprii de paz„ sau
de administrare ori p‚n„ la Óncheierea unor contracte de
administrare ∫i paz„ cu un ocol silvic, dar nu mai t‚rziu de
180 de zile de la data punerii Ón posesie.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 1 martie 2006.
Nr. 38.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea
p„durilor din Rom‚nia
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea p„durilor din
Rom‚nia ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 28 februarie 2006.
Nr. 226.
´
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre aprobare Parlamentului a Acordului de garan˛ie dintre Rom‚nia
∫i Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, semnat la Bucure∫ti la 22 iulie 2005,
aferent Acordului de Ómprumut dintre Societatea Comercial„ îCompania de Ap„ Some∫“ — S.A.
∫i Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare pentru finan˛area obiectivului de investi˛ii
îReabilitarea sistemului de alimentare cu ap„ Ón localit„˛i urbane din Bazinul hidrografic Some∫Tisa“, inclus Ón programul îDezvoltarea infrastructurii Ón ora∫ele mici ∫i mijlocii (SAMTID), faza I“
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, precum ∫i ale art. 19 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 57 din 16 februarie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre aprobare Parlamentului
Acordul de garan˛ie dintre Rom‚nia ∫i Banca European„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, semnat la Bucure∫ti la
22 iulie 2005, aferent Acordului de Ómprumut dintre
Societatea Comercial„ îCompania de Ap„ Some∫“ — S.A.
∫i Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare

pentru finan˛area obiectivului de investi˛ii îReabilitarea
sistemului de alimentare cu ap„ Ón localit„˛i urbane din
Bazinul hidrografic Some∫-Tisa“, inclus Ón programul
îDezvoltarea infrastructurii Ón ora∫ele mici ∫i mijlocii
(SAMTID), faza I“, ∫i se dispune publicarea prezentului
decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

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, 28 februarie 2006.
Nr. 227.

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 87
din 7 februarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 6 alin. (3)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001 privind procedura soma˛iei de plat„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Mihaela Senia Costinescu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 6 alin. (3) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 5/2001 privind procedura soma˛iei de plat„,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îSybcomet“ —
S.R.L. din Gala˛i Ón Dosarul nr. 722/COM/2005 al
Tribunalului Gala˛i — Sec˛ia comercial„, maritim„, fluvial„ ∫i
de contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
inadmisibil„, Óntruc‚t autorul nu a motivat critica formulat„.
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C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 2 septembrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 722/COM/2005, Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia
comercial„, maritim„, fluvial„ ∫i de contencios
administrativ ∫i fiscal a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 6
alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001, excep˛ie
ridicat„ de Societatea Comercial„ îSybcomet“ — S.R.L. din
Gala˛i.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia arat„ c„, Ón temeiul art. 6 alin. (3) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 5/2001, instan˛a care solu˛ioneaz„ o cerere
privind soma˛ia de plat„, de∫i oblig„ la efectuarea pl„˛ii Ón
termenul prev„zut de lege, sentin˛a nu poate fi executat„
dec‚t cu consim˛„m‚ntul debitorului, Ónvestirea cu formul„
executorie ∫i, deci, executarea silit„ fiind condi˛ionate de
neintroducerea cererii Ón anulare de c„tre debitor sau de
respingerea acesteia.
Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia comercial„, maritim„,
fluvial„ ∫i de contencios administrativ ∫i fiscal apreciaz„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca fiind neÓntemeiat„.
Œn conformitate cu dispozi˛iile 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 formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Guvernul consider„ neÓntemeiat„ critica de neconstitu˛ionalitate, invoc‚nd jurispruden˛a constant„ a Cur˛ii
Constitu˛ionale. Ca exemplu sunt men˛ionate deciziile
nr. 332/2003 ∫i nr. 470/2003, prin care s-au respins
excep˛iile av‚nd ca obiect prevederile art. 6 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 5/2001.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„, Óntruc‚t autorul
excep˛iei nu indic„ textul din Constitu˛ie pretins a fi
Ónc„lcat, critica astfel formulat„ nu este motivat„, deci nu
respect„ dispozi˛iile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.

Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
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˛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.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 6 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 5/2001 privind procedura soma˛iei de plat„, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 422 din 30 iulie
2001, dispozi˛ii care au urm„torul con˛inut: îTermenul de
plat„ nu va fi mai mic de 10 zile ∫i nici nu va dep„∫i 30 de zile.
Judec„torul va putea stabili alt termen potrivit Ón˛elegerii
p„r˛ilor.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ textul de lege criticat este
neconstitu˛ional prin raportare la dispozi˛ii legale cuprinse Ón
acela∫i act normativ, respectiv Ordonan˛a Guvernului
nr. 5/2001, f„r„ a indica vreun articol din Constitu˛ie.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ autorul acesteia se limiteaz„ la a men˛iona
anumite necorel„ri ale unor prevederi cuprinse Ón acela∫i
act normativ, f„r„ a preciza dispozi˛iile constitu˛ionale
Ónc„lcate, deci f„r„ a eviden˛ia pretinsa rela˛ie de
contrarietate ce ar fi de natur„ s„ confere caracter
neconstitu˛ional textului de lege criticat.
Œntr-o atare situa˛ie, critica nu este motivat„ ∫i, prin
urmare, excep˛ia nu satisface exigen˛a prev„zut„ de art. 10
alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit c„reia îSesiz„rile
trebuie f„cute Ón form„ scris„ ∫i motivate“, ceea ce o calific„
drept inadmisibil„.

Pentru considerentele expuse mai sus, 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. 6 alin. (3) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 5/2001 privind procedura soma˛iei de plat„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îSybcomet“ —
S.R.L. din Gala˛i Ón Dosarul nr. 722/COM/2005 al Tribunalului Gala˛i — Sec˛ia comercial„, maritim„, fluvial„ ∫i de
contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 7 februarie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 115
din 16 februarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la salarizarea func˛ionarilor
publici ∫i a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din organele
autorit„˛ii judec„tore∫ti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,
ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 ∫i ale art. 9 alin. (7)
din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
Antonia Constantin
Ioana Marilena Chiorean

—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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. III alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri
referitoare la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor
categorii de personal din sectorul bugetar, precum ∫i a
personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, ale art. 12
alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002
nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de
stat pe anul 2003 nr. 631/2002 ∫i ale art. 9 alin. (7) din
Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,
excep˛ie ridicat„ de Victor Vl„ducu, Nela C„lin ∫i Veronica
Neagu Ón Dosarul nr. 2.708/2005 al Tribunalului V‚lcea —
Sec˛ia civil„.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Pre∫edintele dispune s„ se fac„ apelul ∫i Ón dosarele
nr. 949D/2005, nr. 13D/2006 ∫i nr. 14D/2006, care au
acela∫i obiect.
La apelul nominal Ón aceste dosare, se constat„ lipsa
p„r˛ilor, fa˛„ de care procedura de citare a fost legal
Óndeplinit„.
Curtea, din oficiu, pune Ón discu˛ie conexarea dosarelor
nr. 949D/2005, nr. 13D/2006 ∫i nr. 14D/2006 la Dosarul
nr. 866D/2005, av‚nd Ón vedere faptul c„ sunt Óndeplinite
cerin˛ele prev„zute de art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992.
Reprezentantul Ministerului Public arat„ c„ este de
acord cu conexarea, Óntruc‚t dosarele au obiect identic.
Curtea, av‚nd Ón vedere identitatea de obiect a cauzelor
men˛ionate, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 53 alin. (5) din
Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor
nr. 949D/2005, nr. 13D/2006 ∫i nr. 14D/2006 la Dosarul
nr. 866D/2005, care este primul Ónregistrat.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public solicit„ respingerea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ca fiind inadmisibil„, fa˛„ de prevederile
art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 6 octombrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.708/2005 de Tribunalul V‚lcea — Sec˛ia

civil„, prin Œncheierea din 23 noiembrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 742/M/2005 de Tribunalul Bra∫ov — Sec˛ia
civil„ ∫i prin Óncheierile din 5 ianuarie 2006, pronun˛ate Ón
dosarele nr. 2.452/2005 ∫i nr. 2.503/2005 de Tribunalul
Covasna, Curtea Constitu˛ional„ a fost sesizat„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III
alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001
privind unele m„suri referitoare la salarizarea
func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de personal din
sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din organele
autorit„˛ii judec„tore∫ti, ale art. 12 alin. (4) din Legea
bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10
alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003
nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat
pe anul 2004 nr. 507/2003. Excep˛ia a fost ridicat„ de Victor
Vl„ducu, Nela C„lin ∫i Veronica Neagu, de Doina Tiu,
Aurica Stanciu ∫i Cornelia Plocon, de Dona Maria Roth,
C„t„lin Ioan Rusu, Miklos Erzsebet, Lidia Stambir˛i, Irina
Toboltoc, Ordog Lorant Andras, Pusztai Miklos, Alina
Constan˛a Mandu, Maria Daniela Velican, J„nic„ Chiper,
Kovacs Ildiko, Silviu Oprea, Tanko Edit, Torok Lujza, Judit
Pu∫ca∫u, Mark Zita, Vilma Barabas, Mirela Chi˛ac, Mihaela
Gabriela Ailoai, Popovics Erzsebet, Lumini˛a Cucu, Luffy
Etelka, Jako Ibolya, Karacsony Ildiko, Cristina Papuc,
Magda Balint, Bodor Ibolya, Rode Edit, Peter Klara, Timar
Judit, Nagy Emese, Claudia Florentina Mitrea, David Judit,
Arvay Matilda, Lumini˛a Balea, Ioana Beres, Luciana Liliana
Cojocaru, Analena Creang„, Adriana P„duraru, Anamaria
Sindarela Popescu ∫i de Ioan Brutc„, Carmen Logigan,
Gherghina Tudor, Daniel Bucur, Adrian Tiberiu V‚rgolici,
Elisabeta Brutc„, Corina Nicoleta Morariu (Chiriac),
L„cr„mioara Morar, Corina Maria Morariu (Bularca),
Manuela Brutc„, Elena Micu, Mihaela Butunoi, Mariana
Constantin, Elena G„itan, Mihai Gabriel, Wiliam Lambrino,
Georgeta Toh„nean, Marilena Popica ∫i Alin Toh„nean Ón
cadrul unor litigii de munc„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea
cererilor formulate de autorii excep˛iei pentru acordarea
unor drepturi salariale.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorii
acesteia sus˛in c„ prin dispozi˛iile legale criticate a fost
restr‚ns exerci˛iul dreptului legal la prima de concediu, f„r„
a exista vreuna dintre situa˛iile prev„zute la art. 53 din
Constitu˛ie, ∫i, de asemenea, au fost Ónc„lcate prevederile
art. 41 alin. (2) din Constitu˛ie referitoare la prima de
concediu de odihn„ pl„tit, care include ∫i dreptul la prima
de vacan˛„.
Tribunalul V‚lcea — Sec˛ia civil„ ∫i-a exprimat opinia Ón
sensul c„ dispozi˛iile legale criticate nu contravin
prevederilor constitu˛ionale invocate de autorii excep˛iei.
Tribunalul Bra∫ov — Sec˛ia civil„ ∫i-a exprimat opinia Ón
sensul c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este Óntemeiat„,
Óntruc‚t suspendarea prin acte normative succesive a
acord„rii primei de concediu, drept Óncadrat Ón sintagma
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îalte situa˛ii prev„zute de lege“ din textul art. 41 alin. (2)
din Constitu˛ie, nu este justificat„ ∫i s-a dispus f„r„
Óntrunirea condi˛iilor prev„zute la art. 53 din Constitu˛ie.
Tribunalul Covasna ∫i-a exprimat opinia Ón sensul c„
dispozi˛iile legale criticate nu contravin Constitu˛iei, Óntruc‚t
Ón spe˛„ nu este vorba de suspendarea unui drept
constitu˛ional, ci a unui drept prev„zut printr-o lege
special„.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierile de sesizare au fost comunicate
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.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este inadmisibil„, fa˛„ de dispozi˛iile art. 29 alin. (6) din
Legea nr. 47/1992, Óntruc‚t dispozi˛iile legale criticate nu
mai sunt Ón vigoare.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este inadmisibil„, Óntruc‚t dispozi˛iile
legale criticate nu mai sunt Ón vigoare, potrivit principiului
anualit„˛ii bugetului de stat, care este de natur„
constitu˛ional„, Ón acest sens pronun˛‚ndu-se ∫i Curtea
Constitu˛ional„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de
judec„torii-raportori, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea 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.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól reprezint„
dispozi˛iile art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la
salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din
organele autorit„˛ii judec„tore∫ti (publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001),
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 386/2001 (publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 390 din
17 iulie 2001), ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de
stat pe anul 2002 nr. 743/2001 (publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie
2001), ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe
anul 2003 nr. 631/2002 (publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 863 din 29 noiembrie 2002) ∫i ale
art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003 (publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2003), dispozi˛ii care au
urm„torul con˛inut:
— Art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la
salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din
organele autorit„˛ii judec„tore∫ti: îDe asemenea, se
suspend„ p‚n„ la data de 1 ianuarie 2002 aplicarea
prevederilor art. 411 alin. (1) care cuprind dispozi˛ii referitoare
la acordarea primei pentru concediul de odihn„ ∫i ale art. 45
alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se pl„tesc
orele lucrate peste durata normal„ a timpului de munc„ din

Legea nr. 50/1996 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale
personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, republicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 563 din
18 noiembrie 1999, modificat„ ∫i completat„ prin Ordonan˛a
Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 50/1996 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului
din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000,
precum ∫i aplicarea prevederilor art. IV referitoare la acordarea
primei cu ocazia plec„rii Ón concediul de odihn„ din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii
nr. 21/1999 pentru prevenirea ∫i sanc˛ionarea sp„l„rii banilor,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 614
din 29 noiembrie 2000.“;
— Art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe
anul 2002 nr. 743/2001: îTermenele prev„zute la art. III din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele
m„suri referitoare la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor
categorii de personal din sectorul bugetar, precum ∫i a
personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, aprobat„ ∫i
modificat„ prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc p‚n„ la data
de 31 decembrie 2002.“;
— Art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe
anul 2003 nr. 631/2002: îTermenele prev„zute la art. III din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele
m„suri referitoare la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor
categorii de personal din sectorul bugetar, precum ∫i a
personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 386/2001, cu modific„rile ulterioare,
se prelungesc p‚n„ la data de 31 decembrie 2003.“;
— Art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe
anul 2004 nr. 507/2003: îAplicarea prevederilor din actele
normative Ón vigoare referitoare la primele ce se acord„ cu
ocazia plec„rii Ón concediul de odihn„, precum ∫i a celor ale
art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func˛ionarilor publici, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se suspend„ p‚n„ la data de 31 decembrie 2004.“
Autorii excep˛iei consider„ c„ dispozi˛iile legale criticate
contravin prevederilor constitu˛ionale ale art. 41 alin. (2)
privind dreptul salaria˛ilor la m„suri de protec˛ie social„ ∫i
ale art. 53 referitoare la restr‚ngerea exerci˛iului unor
drepturi sau al unor libert„˛ii.
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ dispozi˛iile art. III alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 au avut caracter
temporar, efectele lor Óncet‚nd la data prev„zut„ pentru
aplicare, ∫i anume 1 ianuarie 2002.
Cu privire la prevederile art. 12 alin. (4) din Legea
nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002
∫i ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, Curtea
observ„ c„, potrivit principiului constitu˛ional al anualit„˛ii
bugetului de stat, instituit prin art. 138 din Constitu˛ie,
aceste prevederi ∫i-au Óncetat aplicabilitatea odat„ cu
Óncheierea exerci˛iului anului bugetar corespunz„tor
perioadei de reglementare proprii fiec„reia dintre
respectivele legi ale bugetului de stat. Astfel, prevederile
art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001 ∫i-au Óncetat
aplicabilitatea la 31 decembrie 2002, ale art. 10 alin. (3)
din Legea nr. 631/2002, la 31 decembrie 2003, iar cele ale
art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, la 31 decembrie 2004.
Prin urmare, av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 29 alin. (1)
din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Cur˛ii Constitu˛ionale, potrivit c„rora Curtea se pronun˛„
asupra constitu˛ionalit„˛ii unei dispozi˛ii Ón vigoare, excep˛ia
este inadmisibil„.
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Pentru considerentele expuse mai sus, 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. III alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, ale art. 12 alin. (4) din
Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003
nr. 631/2002 ∫i ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, excep˛ie ridicat„ de Victor
Vl„ducu, Nela C„lin ∫i Veronica Neagu Ón Dosarul nr. 2.708/2005 al Tribunalului V‚lcea — Sec˛ia civil„, de Doina Tiu,
Aurica Stanciu ∫i Cornelia Plocon Ón Dosarul nr. 742/M/2005 al Tribunalului Bra∫ov — Sec˛ia civil„, de Dona Maria Roth,
C„t„lin Ioan Rusu, Miklos Erzsebet, Lidia Stambir˛i, Irina Toboltoc, Ordog Lorant Andras, Pusztai Miklos, Alina Constan˛a
Mandu, Maria Daniela Velican, J„nic„ Chiper, Kovacs Ildiko, Silviu Oprea, Tanko Edit, Torok Lujza, Judit Pu∫ca∫u, Mark
Zita, Vilma Barabas, Mirela Chi˛ac, Mihaela Gabriela Ailoai, Popovics Erzsebet, Lumini˛a Cucu, Luffy Etelka, Jako Ibolya,
Karacsony Ildiko, Cristina Papuc, Magda Balint, Bodor Ibolya, Rode Edit, Peter Klara, Timar Judit, Nagy Emese, Claudia
Florentina Mitrea, David Judit, Arvay Matilda, Lumini˛a Balea, Ioana Beres, Luciana Liliana Cojocaru, Analena Creang„,
Adriana P„duraru ∫i Anamaria Sindarela Popescu Ón Dosarul nr. 2.452/2005 al Tribunalului Covasna ∫i de Ioan Brutc„,
Carmen Logigan, Gherghina Tudor, Daniel Bucur, Adrian Tiberiu V‚rgolici, Elisabeta Brutc„, Corina Nicoleta Morariu
(Chiriac), L„cr„mioara Morar, Corina Maria Morariu (Bularca), Manuela Brutc„, Elena Micu, Mihaela Butunoi, Mariana
Constantin, Elena G„itan, Mihai Gabriel, Wiliam Lambrino, Georgeta Toh„nean, Marilena Popica ∫i Alin Toh„nean Ón
Dosarul nr. 2.503/2005 al Tribunalului Covasna.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 16 februarie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trasabilitatea ∫i etichetarea organismelor modificate genetic ∫i trasabilitatea alimentelor
∫i hranei pentru animale, ob˛inute din organisme modificate genetic
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 11 ∫i al art. 4 alin. (3) din Legea nr. 150/2004
privind siguran˛a alimentelor ∫i a hranei pentru animale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Prezenta hot„r‚re prevede cadrul legal pentru
asigurarea trasabilit„˛ii produselor constituite din organisme
modificate genetic sau care con˛in astfel de organisme,
precum ∫i pentru alimente ∫i hrana pentru animale, produse
din organisme modificate genetic, av‚nd ca obiectiv
facilitarea etichet„rii corespunz„toare, monitorizarea
efectelor asupra mediului ∫i, dup„ caz, asupra s„n„t„˛ii
umane ∫i s„n„t„˛ii animale ∫i aplicarea m„surilor
corespunz„toare de management al riscului ce includ, dac„
este necesar, retragerea de pe pia˛„ a produselor.
Art. 2. — (1) Prezenta hot„r‚re se aplic„ Ón toate
stadiile introducerii pe pia˛„ a:
a) produselor constituite din organisme modificate
genetic sau care con˛in astfel de organisme;
b) alimentelor produse din organisme modificate genetic;

c) hranei pentru animale, produs„ din organisme
modificate genetic.
(2) Prezenta hot„r‚re nu se aplic„ produselor medicinale
pentru uz uman ∫i veterinar autorizate Ón baza legisla˛iei
na˛ionale Ón vigoare.
Art. 3. — Œn Ón˛elesul prezentei hot„r‚ri, termenii ∫i
expresiile de mai jos au urm„toarele semnifica˛ii:
a) organism modificat genetic sau OMG — organism
modificat genetic astfel cum este definit Ón art. 3 lit. b) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de
ob˛inere, testare, utilizare ∫i comercializare a organismelor
modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne,
precum ∫i a produselor rezultate din acestea, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 214/2002, excluz‚nd
organismele ob˛inute prin tehnicile de modificare genetic„
prev„zute Ón anexa nr. 1 partea B ∫i Ón anexa nr. 2
partea A la Ordonan˛a Guvernului nr. 49/2000, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 214/2002;
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b) produs din OMG — produsul derivat Ón totalitate sau
Ón parte din OMG, dar care nu con˛ine sau nu este
constituit din OMG;
c) trasabilitate OMG — capacitatea de a urm„ri OMG ∫i
produsele provenite din OMG Ón toate stadiile introducerii
pe pia˛„ a acestora Ón cadrul lan˛urilor de produc˛ie ∫i de
distribu˛ie;
d) cod unic de identificare — un simplu cod numeric sau
alfanumeric care serve∫te la identificarea unui OMG pe
baza evenimentului de transformare prin care a fost
realizat ∫i care prevede mijloacele pentru a restabili
informa˛ii specifice pertinente pentru acest OMG;
e) operator — persoana fizic„ sau juridic„ care
introduce pe pia˛„ un produs sau care prime∫te un produs
ce a fost introdus pe pia˛a na˛ional„, Ón oricare stadiu al
lan˛ului de produc˛ie ∫i distribu˛ie, dar care nu include
consumatorul final;
f) consumator final — ultimul consumator care utilizeaz„
produsul Ón afara oric„rei activit„˛i sau opera˛ii comerciale;
g) aliment — aliment astfel cum este definit la art. 2
alin. (1) din Legea nr. 150/2004 privind siguran˛a
alimentelor ∫i a hranei pentru animale, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
h) ingredient — ingredient astfel cum este definit la
art. 7 din anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modific„rile
ulterioare;
i) hran„ pentru animale — hrana pentru animale astfel
cum este definit„ la art. 3 lit. e) din Legea nr. 150/2004,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
j) introducerea pe pia˛„ — introducerea pe pia˛„ astfel
cum este definit„ la art. 3 lit. h) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 49/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i la
art. 3 lit. j) din Legea nr. 150/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
k) prima etap„ a introducerii pe pia˛„ a produsului —
tranzac˛ia ini˛ial„ din cadrul lan˛urilor de produc˛ie ∫i
distribu˛ie prin care un produs este f„cut disponibil unei
ter˛e p„r˛i;
l) produs preambalat — orice articol unic oferit spre
v‚nzare, care const„ dintr-un produs ∫i din materialul de
ambalare Ón care a fost introdus Ónainte de a fi oferit spre
v‚nzare, dac„ un astfel de material de ambalare acoper„
produsul complet sau numai par˛ial, cu condi˛ia ca produsul
introdus Ón ambalaj s„ nu poat„ fi modificat dec‚t dac„ se
deschide ori se schimb„ materialul de Ómpachetare.
CAPITOLUL II
Cerin˛e privind trasabilitatea ∫i etichetarea produselor
constituite din sau care con˛in OMG
Art. 4. — (1) Œn prima etap„ a introducerii pe pia˛„ a
unui produs constituit din organisme modificate genetic sau
care con˛in astfel de organisme, inclusiv Ón vrac, operatorii
trebuie s„ se asigure c„ urm„toarele informa˛ii sunt
transmise Ón scris operatorului care prime∫te produsul:
a) produsul con˛ine sau este constituit din OMG;
b) codul/codurile unice de identificare atribuit/atribuite
acestor OMG.
(2) Œn toate etapele ulterioare introducerii pe pia˛„ a
produselor prev„zute la alin. (1) operatorii trebuie s„ se
asigure c„ informa˛iile primite Ón conformitate cu alin. (1)
sunt transmise Ón scris operatorilor care primesc produsele.
(3) Œn cazul produselor constituite din sau care con˛in
amestecuri de OMG, care urmeaz„ s„ fie folosite numai ∫i
direct ca alimente, hran„ pentru animale sau pentru
prelucrare, informa˛iile prev„zute la alin. (1) lit. b) pot fi

Ónlocuite de o declara˛ie de utilizare formulat„ de operator,
Ónso˛it„ de o list„ cu codurile unice de identificare pentru
toate aceste OMG care au fost utilizate pentru a constitui
amestecul.
(4) F„r„ a aduce atingere prevederilor art. 6, operatorii
trebuie s„ de˛in„ sisteme ∫i proceduri standardizate, care
s„ permit„ stocarea informa˛iilor prev„zute la alin. (1)—(3)
∫i identificarea, pentru o perioad„ de 5 ani de la fiecare
tranzac˛ie, a operatorului de la care ∫i a operatorului c„ruia
i-au fost furnizate produsele prev„zute la alin. (1).
(5) Prevederile alin. (1)—(4) se aplic„ f„r„ a aduce
atingere altor prevederi specifice din legisla˛ia na˛ional„ Ón
vigoare.
Art. 5. — Pentru produsele constituite din sau con˛in‚nd
OMG, operatorii trebuie s„ se asigure c„:
a) pentru produsele preambalate constituite din sau
con˛in‚nd OMG trebuie s„ fie Ónscris„ pe etichet„
men˛iunea îAcest produs con˛ine organisme modificate
genetic“ sau men˛iunea îAcest produs con˛ine «numele
organismului/organismelor» modificat/modificate genetic“;
b)
pentru
produsele
nepreambalate,
oferite
consumatorului final, men˛iunea îAcest produs con˛ine
organisme modificate genetic“ sau men˛iunea îAcest produs
con˛ine «numele organismului/organismelor» modificat/
modificate genetic“ trebuie s„ apar„ pe un afi∫, care s„
Ónso˛easc„ expunerea la v‚nzare a produsului.
Art. 6. — (1) Prevederile art. 4 ∫i 5 nu se aplic„
produselor care con˛in urme de OMG Óntr-o propor˛ie mai
mic„ de 0,9%, cu condi˛ia ca aceste urme de OMG s„ fie
Ónt‚mpl„toare sau inevitabile din punct de vedere tehnic.
(2) Prevederile art. 4 ∫i 5 nu se aplic„ produselor care
con˛in urme de OMG din produsele destinate utiliz„rii
directe ca alimente, hran„ pentru animale sau pentru
prelucrare, Óntr-o propor˛ie mai mic„ de 0,9% din fiecare
ingredient sau aliment constituit dintr-un singur ingredient,
cu condi˛ia ca aceste urme de OMG s„ fie Ónt‚mpl„toare
sau inevitabile din punct de vedere tehnic.
CAPITOLUL III
Cerin˛e privind trasabilitatea alimentelor ∫i hranei
pentru animale, ob˛inute din organisme modificate
genetic
Art. 7. — (1) Œn momentul Ón care produsele ob˛inute
din OMG sunt introduse pe pia˛„, operatorii trebuie s„ se
asigure c„ urm„toarele informa˛ii sunt transmise Ón scris
operatorului care prime∫te produsul:
a) o indica˛ie despre fiecare dintre ingredientele
alimentare ob˛inute din OMG;
b) o indica˛ie despre fiecare dintre furajele sau aditivii
furajeri produ∫i din OMG;
c) Ón cazul produselor pentru care nu exist„ o list„ a
ingredientelor, o indica˛ie conform c„reia produsul este
ob˛inut din OMG.
(2) Operatorii trebuie s„ de˛in„ sisteme ∫i proceduri
standardizate, care s„ permit„ stocarea informa˛iilor
specificate la alin. (1) ∫i identificarea, pentru o perioad„ de
5 ani de la fiecare tranzac˛ie, a operatorului de la care ∫i
a operatorului c„ruia i-au fost furnizate produsele prev„zute
la alin. (1), lu‚ndu-se Ón considerare prevederile art. 8.
(3) Prevederile alin. (1) ∫i (2) se aplic„ f„r„ a se aduce
atingere altor prevederi specifice din legisla˛ia na˛ional„.
(4) Prevederile alin. (1)—(3) nu se aplic„ alimentelor ∫i
hranei pentru animale, ob˛inute din OMG, care con˛in urme
de OMG Óntr-o propor˛ie mai mic„ de 0,9% din
ingredientele alimentare considerate individual sau
alimentelor ce con˛in un singur ingredient, cu condi˛ia ca
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aceste urme de OMG s„ fie prezente accidental sau
imposibil de evitat tehnic.
Art. 8. — (1) Œn cazul Ón care legisla˛ia na˛ional„ Ón
vigoare prevede sisteme specifice de identificare, precum
numerotarea lotului pentru produse preambalate, operatorii
nu sunt obliga˛i s„ p„streze informa˛iile prev„zute la art. 4
alin. (1)—(3) ∫i la art. 7 alin. (1), cu condi˛ia ca aceste
informa˛ii ∫i num„rul de lot s„ fie marcate clar pe ambalaj
∫i ca informa˛iile despre numerele de lot s„ fie p„strate
pentru perioadele prev„zute la art. 4 alin. (4) ∫i la art. 7
alin. (2).
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic„ Ón prima etap„ a
introducerii pe pia˛„ a unui produs, la prelucrarea primar„
sau la reambalarea unui produs.
CAPITOLUL IV
M„suri de inspec˛ie ∫i control
Art. 9. — (1) Autorit„˛ile publice centrale cu
responsabilit„˛i Ón domeniile: alimenta˛ie, protec˛ia
consumatorilor, agricultur„, s„n„tate ∫i protec˛ia mediului
asigur„ un sistem de control pentru verificarea respect„rii
prevederilor prezentei hot„r‚ri, conform competen˛elor.
(2) Ac˛iunile de inspec˛ie ∫i control pot, de asemenea,
s„ includ„ inspec˛ie ∫i control privind de˛inerea unui produs
prev„zut la art. 2 alin. (1).
(3) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se aprob„, prin ordine ale autorit„˛ilor cu responsabilit„˛i,
reguli detaliate pentru asigurarea sistemului de control.
Art. 10. — (1) Urm„toarele fapte constituie contraven˛ii
la normele privind trasabilitatea ∫i etichetarea organismelor
modificate genetic ∫i trasabilitatea alimentelor ∫i hranei
pentru animale, produse din organisme modificate genetic,
∫i se sanc˛ioneaz„ dup„ cum urmeaz„:
a) nerespectarea dispozi˛iilor privind stocarea
informa˛iilor prev„zute la art. 4 alin. (4) ∫i la art. 7
alin. (2), cu amend„ de la 500 lei (RON) la 1.000 lei
(RON);
b) neetichetarea produselor Ón conformitate cu
prevederile art. 5, cu amend„ de la 500 lei (RON) la
2.000 lei (RON);
c) nerespectarea cerin˛elor de trasabilitate, Ón
conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)—(3) ∫i ale art. 7
alin. (1), cu amend„ de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei
(RON);
d) refuzul operatorilor de a permite accesul inspectorilor
autorit„˛ilor competente Ón incint„, de a furniza materialele
∫i datele solicitate sau obstruc˛ionarea autorit„˛ilor
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competente de a-∫i exercita atribu˛iile, cu amend„ de la
4.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON).
(2) Œn cazul constat„rii contraven˛iilor prev„zute la
alin. (1) lit. b) ∫i c), agentul constatator poate dispune
urm„toarele m„suri complementare:
a) oprirea temporar„ de la comercializare a produselor
p‚n„ la intrarea Ón legalitate;
b) oprirea temporar„ a activit„˛ii Ón condi˛iile Ón care s-a
constatat s„v‚r∫irea contraven˛iilor a doua oar„ Ón decurs
de 6 luni de la data aplic„rii amenzii contraven˛ionale.
(3) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor
prev„zute la alin. (1) lit. a), c) ∫i d) se fac de c„tre
inspectorii Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor ∫i a celor prev„zute la alin. (1) lit. b)
∫i d) se fac de c„tre inspectorii Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Protec˛ia Consumatorilor.
CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale
Art. 11. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Consumatorilor, Ón colaborare cu Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, Ministerul
S„n„t„˛ii ∫i Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor,
controleaz„ modul de aplicare a prevederilor prezentei
hot„r‚ri ∫i ia m„surile ce se impun, conform limitelor legale
de competen˛„.
Art. 12. — (1) Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la data
de 30 iunie 2006.
(2) La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri se
abrog„ anexa nr. 3 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 106/2002
privind etichetarea alimentelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, cu
modific„rile ulterioare.
Prezenta hot„r‚re creeaz„ cadrul legal pentru
implementarea, Óncep‚nd cu data ader„rii Rom‚niei la
Uniunea European„, a Regulamentului Parlamentului
european
∫i
al
Consiliului
Uniunii
Europene
nr. 1.830/2003/CE privind trasabilitatea ∫i etichetarea
organismelor modificate genetic ∫i trasabilitatea alimentelor
∫i hranei pentru animale, produse din organisme modificate
genetic ∫i care amendeaz„ Directiva 2001/18/CE, publicat
Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 268 din
18 octombrie 2003.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Ion Agafi˛ei
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor,
C„t„lin Teodorescu
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu

Bucure∫ti, 9 februarie 2006.
Nr. 173.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind hrana pentru animale ∫i alimentele modificate genetic
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (3) din Legea nr. 150/2004 privind
siguran˛a alimentelor ∫i a hranei pentru animale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Norma privind introducerea pe
pia˛„ a organismelor modificate genetic destinate utiliz„rii
ca hran„ pentru animale ∫i alimente, prev„zut„ Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Prezenta hot„r‚re va intra Ón vigoare la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Prezenta hot„r‚re creeaz„ cadrul legal pentru
implementarea, Óncep‚nd cu data ader„rii Rom‚niei la

Uniunea European„, a Regulamentului Parlamentului
european

∫i

al

Consiliului

Uniunii

Europene

nr. 1.829/2003/CE privind hrana pentru animale ∫i
alimentele modificate genetic, ∫i care amendeaz„ Directiva
2001/18/CE, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 268 din 18 octombrie 2003.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Ion Agafi˛ei
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 februarie 2006.
Nr. 256.
ANEX√

NORM√
privind introducerea pe pia˛„ a organismelor modificate genetic destinate utiliz„rii ca hran„ pentru animale ∫i alimente
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Prezenta norm„ prevede cadrul legal pentru:
a) asigurarea bazei necesare pentru a garanta un nivel
Ónalt de protec˛ie a vie˛ii ∫i s„n„t„˛ii umane, a s„n„t„˛ii ∫i
bun„st„rii animale, a intereselor ecologice ∫i ale
consumatorilor Ón raport cu alimentele ∫i hrana pentru
animale, modificate genetic, asigur‚nd Ón acela∫i timp
func˛ionarea eficient„ a pie˛ei interne;
b) aplicarea procedurilor comunitare de autorizare ∫i
supraveghere a hranei pentru animale ∫i a alimentelor
modificate genetic, dup„ data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„;
c) stabilirea dispozi˛iilor pentru etichetarea hranei pentru
animale ∫i a alimentelor modificate genetic.
Art. 2. — Œn Ón˛elesul prezentei norme, termenii ∫i
expresiile de mai jos au urm„toarele semnifica˛ii:
a) aliment — alimentul astfel cum este definit la art. 2
alin. (1) din Legea nr. 150/2004 privind siguran˛a
alimentelor ∫i a hranei pentru animale, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;

b) hran„ pentru animale — hrana pentru animale astfel
cum este definit„ la art. 3 lit. e) din Legea nr. 150/2004,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
c) organism modificat genetic sau OMG — organismul
modificat genetic astfel cum este definit Ón art. 3 lit. b) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de
ob˛inere, testare, utilizare ∫i comercializare a organismelor
modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne,
precum ∫i a produselor rezultate din acestea, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 214/2002, excluz‚nd
organismele ob˛inute prin tehnicile de modificare genetic„
prev„zute Ón anexa nr. I partea B ∫i anexa nr. II partea A
din ordonan˛a de mai sus;
d) produse alimentare modificate genetic — produsele
alimentare care con˛in, constau Ón sau sunt produse din
OMG;
e) ingredient — ingredientul astfel cum este definit la
art. 7 din anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 106/2002
privind etichetarea alimentelor, cu modific„rile ulterioare;
f) hran„ pentru animale modificat„ genetic — hrana
pentru animale care con˛ine, const„ Ón sau este produs„
din OMG;
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g) organism modificat genetic destinat utiliz„rii Ón alimente —
OMG care poate fi utilizat ca produs alimentar sau ca
material-surs„ pentru produc˛ia de produse alimentare;
h) organism modificat genetic destinat utiliz„rii Ón hrana
pentru animale — OMG care poate fi utilizat ca hran„
pentru animale sau ca material-surs„ pentru produc˛ia de
furaje;
i) produs din OMG — derivatul, integral sau par˛ial, din
OMG, dar care nu con˛ine sau nu const„ Ón OMG;
j) contraprob„ — OMG sau materialul genetic (prob„
pozitiv„) ∫i organismul p„rinte sau materialul genetic al
acestuia, care a fost folosit Ón scopul modific„rii genetice
(prob„ negativ„);
k) produs conven˛ional de referin˛„ — produsul alimentar
sau furajul similar produs f„r„ ajutorul modific„rii genetice
∫i pentru care exist„ dovezi bine stabilite de utilizare Ón
condi˛ii de siguran˛„;
l) introducere pe pia˛„ — de˛inerea produselor alimentare
sau a furajelor Ón scopul comercializ„rii, inclusiv oferirea
acestora spre v‚nzare sau orice alt„ form„ de transfer, cu
titlu gratuit sau oneros, precum ∫i v‚nzarea, distribu˛ia ∫i
alte forme de transfer ca atare;
m) produs alimentar preambalat — orice unitate distinct„
prezentat„ ca atare, format„ dintr-un produs alimentar ∫i
din ambalajul Ón care acesta a fost introdus Ónainte de a fi
oferit spre v‚nzare, indiferent dac„ acest ambalaj acoper„
alimentul complet sau doar par˛ial, astfel Ónc‚t con˛inutul s„
nu poat„ fi modificat f„r„ ca ambalajul s„ fie deschis sau
schimbat;
n) agen˛i economici care prepar„ ∫i furnizeaz„ hran„
pentru consumatorii finali — astfel cum este specificat la
art. 14 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 106/2002 privind
etichetarea alimentelor, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
o) operator — persoan„ fizic„ sau juridic„ ce are
r„spunderea de a se asigura c„ cerin˛ele prezentei norme
sunt Óndeplinite Ón Óntreprinderile din industria alimentar„
sau Ón Óntreprinderile din industria hranei pentru animale,
care se afl„ sub controlul s„u.
CAPITOLUL II
Produse alimentare modificate genetic
Art. 3. — (1) Prezentul capitol se aplic„ Ón cazul:
a) OMG destinate utiliz„rii ca produse alimentare;
b) produselor alimentare care con˛in sau constau Ón
OMG;
c) produselor alimentare produse din sau care con˛in
ingrediente produse din OMG.
(2) Œn cazul Ón care este necesar, se poate determina,
Ón conformitate cu procedura comunitar„, dac„ un tip de
produs alimentar intr„ Ón domeniul de aplicare al
prezentului capitol.
Art. 4. — (1) Produsele alimentare prev„zute la art. 3
alin. (1) nu trebuie:
a) s„ aib„ efecte adverse asupra s„n„t„˛ii umane,
s„n„t„˛ii animalelor sau asupra mediului;
b) s„ induc„ Ón eroare consumatorii;
c) s„ fie diferite de produsele alimentare pe care
urmeaz„ s„ le Ónlocuiasc„ Óntr-o m„sur„ Ón care consumul
normal de astfel de alimente ar fi dezavantajos din punct
de vedere nutritiv pentru consumatori.
(2) Nici o persoan„ nu poate introduce pe pia˛„ un
OMG destinat utiliz„rii ca produs alimentar sau un produs
alimentar prev„zut la art. 3 alin. (1) dec‚t dac„ acesta
face obiectul unei autoriza˛ii acordate conform procedurii
comunitare ∫i dac„ condi˛iile prev„zute Ón autoriza˛ie sunt
Óndeplinite.
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(3) Nici un OMG destinat utiliz„rii ca produs alimentar ∫i
nici un produs alimentar prev„zut la art. 3 alin. (1) nu pot
fi autorizate dec‚t dac„ solicitantul autoriza˛iei Ón cauz„
demonstreaz„ Ón mod corespunz„tor ∫i suficient c„
Óndepline∫te cerin˛ele prev„zute la alin. (1).
(4) Autoriza˛ia prev„zut„ la alin. (2) poate acoperi:
a) un OMG ∫i produsele alimentare care con˛in sau
constau Ón OMG Ón cauz„, precum ∫i produsele alimentare
ob˛inute din acesta sau care con˛in ingrediente ob˛inute din
OMG respectiv; sau
b) un produs alimentar ob˛inut dintr-un OMG, precum ∫i
produsele alimentare ob˛inute sau care con˛in produsele Ón
cauz„;
c) un ingredient ob˛inut dintr-un OMG, precum ∫i
produsele alimentare care con˛in ingredientul Ón cauz„.
(5) Autoriza˛ia prev„zut„ la alin. (2) se acord„, se
refuz„, se reÓnnoie∫te, se modific„, se suspend„ sau se
revoc„ numai din motivele ∫i Ón conformitate cu procedurile
comunitare.
Art. 5. — (1) Pentru a ob˛ine autoriza˛ia prev„zut„ la
art. 4 alin. (2) se depune o solicitare care cuprinde
urm„toarele elemente:
a) numele ∫i adresa solicitantului;
b) denumirea produsului alimentar ∫i caracteristicile
acestuia, inclusiv evenimentul/evenimentele de transformare
utilizat/utilizate;
c) dac„ este cazul, informa˛iile care trebuie furnizate
pentru a se conforma anexei II la Protocolul de la
Cartagena privind prevenirea riscurilor biotehnologice la
Conven˛ia privind diversitatea biologic„, denumit Ón
continuare Protocolul de la Cartagena;
d) dac„ este cazul, o descriere detaliat„ a metodei de
produc˛ie ∫i de fabrica˛ie;
e) o copie a studiilor, inclusiv, dac„ este cazul, a
studiilor independente, revizuite de exper˛i externi, care au
fost efectuate, precum ∫i orice alt material disponibil pentru
a demonstra c„ produsul alimentar Ón cauz„ este Ón
conformitate cu criteriile stabilite la art. 4 alin. (1);
f) fie o analiz„, sus˛inut„ de informa˛ii ∫i de date
corespunz„toare, care s„ arate c„ Ónsu∫irile produselor
alimentare nu sunt diferite de cele ale produselor
echivalente conven˛ionale, lu‚nd Ón considerare limitele
acceptate ale varia˛iilor naturale pentru astfel de Ónsu∫iri ∫i
criteriile definite la art. 6 alin. (6) lit. a), fie o propunere de
etichetare a produsului alimentar Ón conformitate cu art. 6
alin. (6) lit. a) ∫i alin. (7);
g) fie o declara˛ie motivat„ care s„ arate c„ alimentul
Ón cauz„ nu ridic„ probleme de natur„ etic„ sau religioas„,
fie o propunere de etichetare a acestuia Ón conformitate cu
art. 6 alin. (6) lit. b);
h) dac„ este cazul, condi˛iile pentru introducerea pe
pia˛„ a produsului alimentar sau a produselor alimentare
produse din acesta, inclusiv condi˛iile speciale pentru
utilizare ∫i manipulare;
i) metodele de detec˛ie, prelevare de probe (inclusiv
trimiterile la metodele de prelevare de probe oficiale sau
standardizate existente) ∫i de identificare a evenimentului
de transformare, precum ∫i, dac„ este cazul, metodele de
detec˛ie ∫i de identificare a evenimentului de transformare
Ón produs alimentar ∫i/sau produsele alimentare ob˛inute din
acesta;
j) probe de produs alimentar, Ónso˛ite de contraprobele
aferente, precum ∫i informa˛iile privind locul Ón care se
poate accesa materialul de referin˛„;
k) dac„ este cazul, o propunere pentru monitorizarea
utiliz„rii produsului alimentar destinat consumului uman
dup„ introducerea sa pe pia˛„;
l) un rezumat al dosarului Ón format standardizat.
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(2) Œn cazul unei solicit„ri care se refer„ la un OMG
destinat utiliz„rii ca produs alimentar, trimiterile la sintagma
produs alimentar din alin. (3) se interpreteaz„ ca trimiteri la
produsele alimentare care con˛in, constau Ón sau sunt
ob˛inute din OMG care face obiectul solicit„rii.
(3) Œn cazul OMG sau al produselor alimentare care
con˛in sau constau Ón OMG, solicitarea este Ónso˛it„ ∫i de
urm„toarele:
a) un dosar tehnic complet care s„ furnizeze informa˛iile
prev„zute Ón anexa nr. 8 la Ordonan˛a Guvernului
nr. 49/2000, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 214/2002, ∫i informa˛iile ∫i concluziile privind
evaluarea riscurilor, realizat„ Ón conformitate cu principiile
enun˛ate Ón anexa nr. 8 la ordonan˛a men˛ionat„, sau,
dac„ introducerea pe pia˛„ a OMG a fost autorizat„ Ón
conformitate cu Ordonan˛a Guvernului nr. 49/2000,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 214/2002, o copie a deciziei de acordare a autoriza˛iei;
b) un plan de monitorizare a efectelor asupra mediului,
Ón conformitate cu dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului
nr. 49/2000, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 214/2002, inclusiv o propunere privind durata
planului de monitorizare; aceast„ durat„ poate fi diferit„ de
perioada propus„ pentru aprobare.
(4) Solicitarea se trimite Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, care:
a) confirm„ primirea cererii de acordare a autoriza˛iei, Ón
scris, c„tre solicitant, Ón termen de 14 zile de la data
primirii acesteia; Ón confirmare se precizeaz„ data primirii
cererii;
b) informeaz„ f„r„ Ónt‚rziere Autoritatea European„
pentru Siguran˛a Alimentelor (EFSA); ∫i
c) pune la dispozi˛ia EFSA cererea, precum ∫i orice alte
informa˛ii suplimentare furnizate de solicitant.
Art. 6. — (1) Prezentul articol se aplic„ produselor
alimentare care urmeaz„ s„ fie furnizate ca atare
consumatorului final sau colectivit„˛ilor ∫i care:
a) con˛in sau constau Ón OMG; sau
b) sunt ob˛inute din sau con˛in ingrediente ob˛inute din
OMG.
(2) Prezentul articol nu se aplic„ produselor alimentare
care con˛in materiale care con˛in, constau Ón sau sunt
ob˛inute din OMG Óntr-o propor˛ie de cel mult 0,9% din
fiecare ingredient, cu condi˛ia ca aceast„ prezen˛„ s„ fie
accidental„ sau inevitabil„ din punct de vedere tehnic.
(3) Pentru a stabili dac„ prezen˛a unui astfel de
material este accidental„ sau inevitabil„ din punct de
vedere tehnic, operatorii trebuie s„ aib„ capacitatea de a
furniza dovezi suficiente pentru a demonstra autorit„˛ilor
competente c„ au Óntreprins ac˛iunile necesare pentru a
evita prezen˛a unui astfel de material.
(4) Este posibil s„ se stabileasc„ niveluri prag
corespunz„toare mai sc„zute Ón conformitate cu procedura
comunitar„, Ón special pentru produsele alimentare care
con˛in sau constau Ón OMG sau pentru a lua Ón
considerare progresul ∫tiin˛ific ∫i tehnologic.
(5) F„r„ a prejudicia alte cerin˛e din legisla˛ia na˛ional„
privind etichetarea produselor alimentare, produsele
alimentare care intr„ Ón domeniul de aplicare al prezentului
articol fac obiectul urm„toarelor cerin˛e specifice de
etichetare:
a) Ón cazul Ón care produsul alimentar const„ Ón unul
sau mai multe ingrediente, expresiile modificat genetic sau
produs din (denumirea ingredientului) modificat genetic
figureaz„ Ón lista de ingrediente, Óntre paranteze, imediat
dup„ ingredientul Ón cauz„;

b) Ón cazul Ón care ingredientul este desemnat prin
denumirea unei categorii, expresiile con˛ine (denumirea
organismului) modificat genetic sau con˛ine (denumirea
ingredientului) produs din (denumirea organismului) modificat
genetic figureaz„ Ón lista de ingrediente;
c) Ón cazul Ón care nu exist„ o astfel de list„ de
ingrediente, expresiile modificat genetic sau produs din
(denumirea organismului) modificat genetic figureaz„ clar pe
etichet„;
d) indica˛iile prev„zute la lit. a) ∫i b) pot figura, de
asemenea, Óntr-o not„ de subsol la lista de ingrediente; Ón
acest caz, indica˛iile se tip„resc cu un font care s„ aib„
cel pu˛in aceea∫i dimensiune ca a fontului folosit pentru
lista de ingrediente. Dac„ nu exist„ o astfel de list„ de
ingrediente, indica˛iile figureaz„ clar pe etichet„;
e) Ón cazul Ón care produsele alimentare sunt oferite
spre v‚nzare c„tre consumatorii finali ca produse
alimentare care nu sunt preambalate sau ca produse
alimentare condi˛ionate Ón ambalaje de mici dimensiuni, a
c„ror latur„ cu suprafa˛a cea mai mare nu dep„∫e∫te
10 cm2, informa˛iile necesare Ón temeiul prezentului alineat
trebuie s„ fie afi∫ate permanent ∫i vizibil fie Ón raftul cu
alimente, fie imediat l‚ng„ acesta sau pe ambalaj, cu un
font suficient de mare pentru ca acestea s„ poat„ fi
identificate ∫i citite cu u∫urin˛„.
(6) Pe l‚ng„ cerin˛ele de etichetare stabilite la alin. (5),
etichetele trebuie s„ precizeze ∫i orice caracteristic„ sau
proprietate specificat„ Ón autoriza˛ie, Ón urm„toarele cazuri:
a) dac„ un aliment difer„ de produsul conven˛ional de
referin˛„ Ón ceea ce prive∫te urm„toarele caracteristici sau
propriet„˛i:
(i) compozi˛ia;
(ii) valoarea nutritiv„ sau efectele nutritive;
(iii) utilizarea preconizat„ a alimentului;
(iv) implica˛iile pentru s„n„tatea anumitor categorii de
popula˛ie;
b) Ón cazul Ón care un produs alimentar poate ridica
probleme de natur„ etic„ sau religioas„.
(7) Pe l‚ng„ cerin˛ele de etichetare stabilite la alin. (5)
∫i precizate Ón autoriza˛ie, etichetarea produselor alimentare
care intr„ Ón domeniul de aplicare al prezentului articol ∫i
care nu au un produs conven˛ional de referin˛„ con˛ine
informa˛ii corespunz„toare privind natura ∫i caracteristicile
produselor alimentare Ón cauz„.
CAPITOLUL III
Hrana pentru animale modificat„ genetic
Art. 7. — (1) Prezentul capitol se aplic„ Ón cazul:
a) OMG destinate utiliz„rii ca hran„ pentru animale;
b) hranei pentru animale care con˛ine sau const„ Ón
OMG;
c) hranei pentru animale produse din OMG.
(2) Dac„ este necesar, se poate determina, Ón
conformitate cu procedura comunitar„, dac„ un tip de
hran„ pentru animale intr„ Ón domeniul de aplicare al
prezentului capitol.
Art. 8. — (1) Hrana pentru animale prev„zut„ la art. 7
alin. (1) nu trebuie:
a) s„ aib„ efecte adverse asupra s„n„t„˛ii umane,
s„n„t„˛ii animalelor sau asupra mediului;
b) s„ induc„ Ón eroare consumatorii;
c) s„ fie nociv„ pentru consumatori sau s„ Ói induc„ Ón
eroare prin faptul c„ afecteaz„ caracteristicile distincte ale
produselor de origine animal„;
d) s„ fie diferit„ de hrana pentru animale pe care
urmeaz„ s„ o Ónlocuiasc„ Óntr-o m„sur„ Ón care consumul
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normal de astfel de furaje ar fi dezavantajos din punct de
vedere nutritiv pentru animale sau oameni.
(2) Nici o persoan„ nu poate introduce pe pia˛„, utiliza
sau prelucra un produs prev„zut la art. 7 alin. (1), cu
excep˛ia cazului Ón care acesta face obiectul unei autoriza˛ii
eliberate Ón conformitate cu prezentul capitol ∫i dac„
condi˛iile relevante prev„zute Ón autoriza˛ie sunt Óndeplinite.
(3) Nici un produs prev„zut la art. 7 alin. (1) nu poate
fi autorizat, cu excep˛ia cazului Ón care solicitantul
autoriza˛iei Ón cauz„ demonstreaz„ Ón mod corespunz„tor ∫i
suficient c„ produsul respectiv Óndepline∫te cerin˛ele
prev„zute la alin. (1).
(4) Autoriza˛ia prev„zut„ la alin. (2) poate acoperi:
a) un OMG ∫i hrana pentru animale care con˛ine sau
const„ Ón OMG Ón cauz„, precum ∫i hrana pentru animale
ob˛inut„ din acesta;
b) hrana pentru animale ob˛inut„ dintr-un OMG, precum
∫i hrana pentru animale produs„ din sau care con˛ine acea
hran„ pentru animale.
(5) Autoriza˛ia prev„zut„ la alin. (2) se acord„, se
refuz„, se reÓnnoie∫te, se modific„, se suspend„ sau se
revoc„ numai din motivele ∫i Ón conformitate cu procedurile
comunitare.
Art. 9. — (1) Pentru a ob˛ine autoriza˛ia prev„zut„ la
art. 8 alin. (2) se depune o solicitare care cuprinde
urm„toarele elemente:
a) numele ∫i adresa solicitantului;
b) denumirea hranei pentru animale ∫i caracteristicile
acesteia, inclusiv evenimentul/evenimentele de transformare
utilizat/utilizate;
c) dac„ este cazul, informa˛iile care trebuie furnizate
pentru a se conforma anexei II la Protocolul de la
Cartagena;
d) dac„ este cazul, o descriere detaliat„ a metodei de
produc˛ie ∫i de fabrica˛ie ∫i a utiliz„rilor preconizate ale
hranei pentru animale;
e) o copie a studiilor realizate, inclusiv, dac„ este cazul,
a studiilor independente, revizuite de exper˛i externi, care
au fost efectuate, precum ∫i orice alt material disponibil
pentru a demonstra c„ furajul Ón cauz„
este Ón
conformitate cu criteriile stabilite la art. 8 alin. (1), Ón
special pentru hrana pentru animale care intr„ Ón domeniul
de aplicare al Ordinului ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i
p„durilor nr. 616/2002 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare referitoare la unele produse utilizate pentru
nutri˛ia animalelor, informa˛iile solicitate Ón conformitate cu
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului
nr. 778/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
referitoare la fixarea liniilor directoare pentru evaluarea unor
produse utilizate Ón nutri˛ia animalelor;
f) fie o analiz„, sus˛inut„ de informa˛ii ∫i de date
corespunz„toare, care s„ demonstreze c„ Ónsu∫irile hranei
pentru animale nu sunt diferite de cele ale produselor
echivalente conven˛ionale, lu‚nd Ón considerare limitele
admise ale varia˛iilor naturale pentru astfel de Ónsu∫iri ∫i
criteriile definite la art. 10 alin. (6) lit. c), fie o propunere
de etichetare a hranei pentru animale Ón conformitate cu
art. 10 alin. (6) lit. c) ∫i alin. (7);
g) fie o declara˛ie motivat„, care s„ demonstreze c„
hrana pentru animale Ón cauz„ nu ridic„ probleme de
natur„ etic„ sau religioas„, fie o propunere de etichetare a
acesteia Ón conformitate cu art. 10 alin. (6) lit. d);
h) dac„ este cazul, condi˛iile pentru introducerea pe
pia˛„ a hranei pentru animale, inclusiv condi˛iile speciale
pentru utilizare ∫i manipulare;
i) metode de detec˛ie, prelevare de probe (inclusiv
trimiterile la metodele de prelevare oficiale sau
standardizate existente) ∫i de identificare a evenimentului
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de transformare, precum ∫i, dac„ este cazul, metodele de
detec˛ie ∫i de identificare a evenimentului de transformare
Ón furaj ∫i/sau Ón furajele ob˛inute din acesta;
j) probe din furaj, Ónso˛ite de contraprobele aferente,
precum ∫i informa˛iile privind locul Ón care se poate accesa
materialul de referin˛„;
k) dac„ este cazul, o propunere de monitorizare a
utiliz„rii hranei pentru animale dup„ introducerea pe pia˛„;
l) un rezumat al dosarului Ón format standardizat.
(2) Œn cazul unei solicit„ri care se refer„ la un OMG
destinat utiliz„rii ca hran„ pentru animale, trimiterile la
sintagma hran„ pentru animale din alin. (3) se interpreteaz„
ca trimiteri la hrana pentru animale care con˛ine, const„ Ón
sau este ob˛inut„ din OMG care face obiectul solicit„rii.
(3) Œn cazul OMG sau al hranei pentru animale care
con˛ine sau const„ Ón OMG, solicitarea este Ónso˛it„ ∫i de
urm„toarele:
a) un dosar tehnic complet care s„ furnizeze informa˛iile
prev„zute Ón anexa nr. 8 la Ordonan˛a Guvernului
nr. 49/2000, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 214/2002, ∫i informa˛iile ∫i concluziile privind
evaluarea riscurilor, realizat„ Ón conformitate cu principiile
enun˛ate Ón ordonan˛a men˛ionat„, sau, dac„ introducerea
pe pia˛„ a OMG a fost autorizat„ Ón conformitate cu
aceasta, o copie a deciziei de acordare a autoriza˛iei;
b) un plan de monitorizare a efectelor asupra mediului
Ón conformitate cu Ordonan˛a Guvernului nr. 49/2000,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 214/2002, inclusiv o propunere privind durata planului
de monitorizare; aceast„ durat„ poate fi diferit„ de
perioada propus„ pentru aprobare.
(4) Solicitarea se trimite Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, care:
a) confirm„ primirea cererii de acordare a autoriza˛iei, Ón
scris, c„tre solicitant, Ón termen de 14 zile de la data
primirii acesteia; Ón confirmare se precizeaz„ data primirii
cererii;
b) informeaz„ f„r„ Ónt‚rziere Autoritatea European„
pentru Siguran˛a Alimentelor (EFSA); ∫i
c) pune la dispozi˛ia EFSA cererea, precum ∫i orice alte
informa˛ii suplimentare furnizate de solicitant.
Art. 10. — (1) Prezentul articol se aplic„ furajelor
prev„zute la art. 7 alin. (1).
(2) Prezentul articol nu se aplic„ furajelor care con˛in
materiale care con˛in, constau Ón sau sunt ob˛inute din
OMG Óntr-o propor˛ie de cel mult 0,9% din hrana pentru
animale ∫i din fiecare component din care sunt formate, cu
condi˛ia ca aceast„ prezen˛„ s„ fie accidental„ sau
inevitabil„ din punct de vedere tehnic.
(3) Pentru a stabili dac„ prezen˛a unui astfel de
material este accidental„ sau inevitabil„ din punct de
vedere tehnic, operatorii trebuie s„ aib„ capacitatea de a
furniza dovezi suficiente pentru a demonstra autorit„˛ilor
competente c„ au Óntreprins ac˛iunile necesare pentru a
evita prezen˛a unor astfel de materiale.
(4) Este posibil s„ se stabileasc„ niveluri prag
corespunz„toare mai sc„zute Ón conformitate cu procedura
comunitar„, Ón special pentru hrana pentru animale care
con˛ine sau const„ Ón OMG sau pentru a lua Ón
considerare progresul ∫tiin˛ific ∫i tehnologic.
(5) F„r„ a prejudicia alte cerin˛e din legisla˛ia na˛ional„
privind etichetarea hranei pentru animale, hrana pentru
animale prev„zut„ la art. 7 alin. (1) face obiectul cerin˛elor
specifice de etichetare prev„zute Ón continuare.
(6) Nici o persoan„ nu poate introduce pe pia˛„ hrana
pentru animale prev„zut„ la art. 7 alin. (1), cu excep˛ia
cazului Ón care informa˛iile precizate Ón continuare sunt
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indicate Óntr-un mod vizibil, lizibil ∫i imposibil de ∫ters Óntr-un
document Ónso˛itor sau, dac„ este cazul, pe ambalaj, pe
recipient sau pe o etichet„ plasat„ pe acestea.
Hrana pentru animale care intr„ Ón compozi˛ia unei
anumite hrane pentru animale face obiectul urm„toarelor
reguli:
a) Ón cazul hranei pentru animale prev„zute la art. 7
alin. (1) lit. a) ∫i b), expresia (numele organismului)
modificat genetic figureaz„ Óntre paranteze imediat dup„
denumirea specific„ a hranei pentru animale.
Ca alternativ„, aceast„ expresie poate figura Óntr-o not„
de subsol la lista de furaje. Aceast„ not„ de subsol se
tip„re∫te cu un font av‚nd cel pu˛in aceea∫i m„rime ca a
fontului folosit pentru lista de hran„ pentru animale;
b) Ón cazul hranei pentru animale prev„zute la art. 7
alin. (1) lit. c), expresia produs din (numele organismului)
modificat genetic figureaz„ Óntre paranteze imediat dup„
denumirea specific„ a hranei pentru animale.
Ca alternativ„, aceast„ expresie poate figura Óntr-o not„
de subsol la lista de hran„ pentru animale. Aceast„ not„
de subsol se tip„re∫te cu un font av‚nd cel pu˛in aceea∫i
m„rime ca a fontului folosit pentru lista de hran„ pentru
animale;
c) dup„ cum se prevede Ón autoriza˛ie, eticheta
men˛ioneaz„ orice caracteristic„ a furajului prev„zut la
art. 7 alin. (1), care difer„ de caracteristicile produsului
conven˛ional de referin˛„, astfel cum sunt cele enumerate
Ón continuare:
(i) compozi˛ia;
(ii) propriet„˛ile nutritive;
(iii) utilizarea preconizat„;
(iv) implica˛iile pentru s„n„tatea anumitor specii sau
categorii de animale;

d) dup„ cum se arat„ Ón autoriza˛ie, eticheta
men˛ioneaz„ orice caracteristic„ sau proprietate a hranei
pentru animale care poate ridica probleme de natur„ etic„
sau religioas„.
(7) Pe l‚ng„ cerin˛ele definite la alin. (6) lit. a) ∫i b) ∫i
a∫a cum este prev„zut Ón autoriza˛ie, etichetele hranei
pentru animale sau documentele Ónso˛itoare ale acesteia
care intr„ Ón domeniul de aplicare al prezentului capitol ∫i
care nu au un produs conven˛ional de referin˛„ con˛in
informa˛ii corespunz„toare privind natura ∫i caracteristicile
hranei pentru animale Ón cauz„.
CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii finale
Art. 11. — Œn cazul Ón care un produs poate fi utilizat
at‚t ca produs alimentar, c‚t ∫i ca hran„ pentru animale,
se depune o singur„ solicitare Ón aplicarea art. 3 ∫i 7, iar
aceasta va duce la emiterea unei singure autoriza˛ii Ón
conformitate cu procedura comunitar„.
Art. 12. — Normele de aplicare a prezentei hot„r‚ri Ón
ceea ce prive∫te, printre altele, m„surile necesare pentru
ca operatorii s„ respecte cerin˛ele de etichetare, informa˛iile
care trebuie oferite de agen˛ii economici care prepar„ ∫i
furnizeaz„ hran„ consumatorilor finali, regimul privind
sanc˛iunile aplicabile Ón cazul Ónc„lc„rii dispozi˛iilor prezentei
hot„r‚ri se pot adopta Ón conformitate cu procedura
comunitar„.
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