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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 85
din 7 februarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 45 ∫i ale art. 46
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 45 ∫i ale art. 46 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998, excep˛ie
ridicat„ de Societatea Comercial„ îHurricane“ — S.R.L. din
C‚mpulung Ón Dosarul nr. 3.008/cv/2005 al Tribunalului
Arge∫ — Sec˛ia civil„.
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
neÓntemeiat„.
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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 26 septembrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 3.008/cv/2005, Tribunalul Arge∫ — Sec˛ia civil„
a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 45 ∫i ale art. 46 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998, excep˛ie
ridicat„ de Societatea Comercial„ îHurricane“ — S.R.L. din
C‚mpulung.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
arat„ c„ dispozi˛iile art. 45 ∫i ale art. 46 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 Óncalc„ principiile egalit„˛ii
Ón drepturi ∫i accesului liber la justi˛ie, prev„zute de art. 16
∫i, respectiv, de art. 21 din Constitu˛ie.
Tribunalul Arge∫ — Sec˛ia civil„ 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 Decizia nr. 323/2004 prin
care Curtea Constitu˛ional„ a respins excep˛ia av‚nd ca
obiect prevederile art. 45 ∫i ale art. 46 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale
criticate nu instituie discrimin„ri sau privilegii pe
considerente arbitrare ∫i nici nu Ómpiedic„ accesul liber la
justi˛ie, procedura contestat„ oferind garan˛iile necesare
desf„∫ur„rii unui proces echitabil.
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 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. 45 ∫i ale art. 46 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active
ale statului, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,

Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, dispozi˛ii care au
urm„torul con˛inut:
— Art. 45: îCererile de orice natur„ privind drepturile ∫i
obliga˛iile Ón leg„tur„ cu activele bancare preluate de AVAS,
inclusiv cele formulate pentru angajarea r„spunderii civile a
persoanelor fizice ∫i juridice, altele dec‚t debitorii defini˛i la
art. 38, sunt de competen˛a Cur˛ii de apel Ón a c„rei raz„
teritorial„ se afl„ sediul sau, dup„ caz, domiciliul p‚r‚tului ∫i se
judec„ de urgen˛„ ∫i cu prec„dere.“;
— Art. 46: î(1) Reclamantul este obligat s„ comunice
cererea, actele pe care se Óntemeiaz„ ∫i, dup„ caz,
interogatoriul scris, prin scrisoare recomandat„ cu confirmare
de primire, Ónainte de depunerea acestora Ón instan˛„.
Judec„torul nu va primi cererea f„r„ dovada privind
Óndeplinirea obliga˛iei de comunicare. Prevederile acestui
alineat se aplic„ oric„rei cereri, indiferent de natura ei, cu
excep˛ia cererilor formulate Ón timpul judec„˛ii sau a celor prin
care se exercit„ o cale de atac.
(2) Primul termen de judecat„ se stabile∫te la cel mult
15 zile de la data depunerii cererii de chemare Ón judecat„.
(3) Œnt‚mpinarea este obligatorie ∫i se depune cel t‚rziu
p‚n„ la primul termen de judecat„. Œnt‚mpinarea, actele pe
care se Óntemeiaz„ ∫i, dup„ caz, interogatoriul scris se
comunic„ de c„tre parte, prin scrisoare recomandat„ cu
confirmare de primire, Ónainte de termenul prev„zut la alin. (2).
Nerespectarea obliga˛iei de comunicare prezum„ renun˛area
de c„tre parte la ap„r„rile ce puteau fi formulate prin
Ónt‚mpinare ∫i la probele Ón sus˛inerea acestor ap„r„ri.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale cuprinse Ón art. 16
referitoare la egalitatea Ón drepturi ∫i Ón art. 21 privind
liberul acces la justi˛ie.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea constat„ c„ s-a mai pronun˛at cu privire la
constitu˛ionalitatea prevederilor art. 45 ∫i ale art. 46 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind
valorificarea unor active ale statului, Ón raport cu dispozi˛iile
art. 16 ∫i 21 din Constitu˛ie, ∫i a constatat c„ aceste
prevederi sunt conforme Legii fundamentale. Astfel, prin
Decizia nr. 323/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.026 din 5 noiembrie 2004, Curtea
a re˛inut, Ón esen˛„, c„ dispozi˛iile legale criticate
reglementeaz„ o procedur„ special„ de solu˛ionare a
litigiilor privind crean˛ele neperformante preluate de
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, av‚nd Ón
vedere natura deosebit„ a acestor crean˛e ∫i str‚nsa
leg„tur„ a acestora cu datoria public„, cu bugetul statului
∫i ocrotirea interesului public. Œntruc‚t ra˛iunile care au stat
la baza adopt„rii solu˛iei anterioare Ó∫i p„streaz„
valabilitatea, aceasta se impune a fi men˛inut„.

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 excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 45 ∫i ale art. 46 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„
îHurricane“ — S.R.L. din C‚mpulung Ón Dosarul nr. 3.008/cv/2005 al Tribunalului Arge∫ — Sec˛ia civil„.
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. 93
din 7 februarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 7201 alin. 1
din Codul de procedur„ civil„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
M„d„lina ™tefania Diaconu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 7201 din Codul de procedur„
civil„, excep˛ie ridicat„ de Mihai Ienea Ón Dosarul
nr. 2.033/2004 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a
comercial„.
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
neÓntemeiat„, invoc‚nd jurispruden˛a Ón materie a Cur˛ii
Constitu˛ionale.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 10 noiembrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.033/2004, Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia
a VI-a comercial„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 7201
din Codul de procedur„ civil„. Excep˛ia a fost ridicat„ de
c„tre Mihai Ienea cu prilejul solu˛ion„rii unui apel Ómpotriva
unei sentin˛e comerciale.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ textul de lege criticat este
contrar dispozi˛iilor art. 21 din Legea fundamental„, referitor
la accesul liber la justi˛ie. Astfel, consider„ c„ acest text
Óngr„de∫te posibilitatea justi˛iabililor de a se adresa direct
justi˛iei, Óntruc‚t condi˛ioneaz„ accesul la instan˛a
judec„toreasc„ de parcurgerea unei proceduri prealabile de
conciliere, care este de natur„ a tergiversa solu˛ionarea
litigiului comercial. De asemenea, arat„ c„ se instituie o
discriminare Óntre dou„ categorii de subiecte de drept,
anume cei care, pentru recuperarea unei crean˛e certe,
lichide ∫i exigibile, se pot adresa direct instan˛ei de
judecat„, pe calea procedurii soma˛iei de plat„ prev„zute
de Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001, ∫i cei care sunt
obliga˛i de dreptul comun s„ Óncerce Ón prealabil procedura
concilierii directe.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„
apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate nu este
Óntemeiat„.
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 apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ textele legale criticate
sunt constitu˛ionale.
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 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.
De∫i autorul excep˛iei se refer„ la art. 7201 din Codul
de procedur„ civil„ Ón integralitatea sa, din motivarea sa
reiese cu claritate c„ acesta critic„, Ón fapt, numai
prevederile primului alineat al acestui articol. Astfel, obiectul
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie dispozi˛iile
art. 7201 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„, care are
urm„torul con˛inut:
îŒn procesele ∫i cererile Ón materie comercial„ evaluabile Ón
bani, Ónainte de introducerea cererii de chemare Ón judecat„,
reclamantul va Óncerca solu˛ionarea litigiului prin conciliere
direct„ cu cealalt„ parte.“
Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor texte de lege
autorul excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor art. 16 ∫i 21
din Constitu˛ie, referitoare la egalitatea Ón drepturi, respectiv
la accesul liber la justi˛ie.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ s-a mai pronun˛at asupra constitu˛ionalit„˛ii
dispozi˛iilor art. 7201 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„.
Œn acest sens este, spre exemplu, Decizia nr. 596 din
8 noiembrie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.049 din 25 noiembrie 2005, Ón
care s-a re˛inut c„ dispozi˛iile privind solu˛ionarea litigiilor Ón
materie comercial„, cuprinse Ón cap. XIV din Cartea a VI-a
a Codului de procedur„ civil„, instituie o procedur„ special„
de rezolvare a acestei categorii de litigii, ce cuprinde
concilierea direct„ prealabil„ Óntre p„r˛i ∫i o procedur„ de
judecat„ derogatorie de la dreptul comun. Or, potrivit
dispozi˛iilor art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, stabilirea
regulilor de desf„∫urare a procesului Ón fa˛a instan˛elor
judec„tore∫ti este de competen˛a exclusiv„ a legiuitorului,
care poate institui, Ón considerarea unor situa˛ii deosebite,
reguli speciale de procedur„.
Cu privire la pretinsa discriminare ce ar exista Óntre
dou„ categorii de subiecte de drept, ∫i anume cei care,
pentru recuperarea unei crean˛e certe, lichide ∫i exigibile,
se pot adresa direct instan˛ei de judecat„, pe calea
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procedurii soma˛iei de plat„ prev„zute de Ordonan˛a
Guvernului nr. 5/2001, ∫i cei care sunt obliga˛i de dreptul
comun s„ Óncerce Ón prealabil concilierea direct„, se
constat„ c„ ∫i aceast„ critic„ este nefondat„, cele dou„

categorii de persoane afl‚ndu-se Ón situa˛ii obiectiv diferite,
eviden˛iate Ón ipoteza normelor juridice respective, care
justific„ aplicarea unui tratament juridic diferen˛iat.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) 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. 7201 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„
de Mihai Ienea Ón Dosarul nr. 2.033/2004 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„.
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,
M„d„lina ™tefania Diaconu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
privind aprobarea Normei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
cu privire la aditivii utiliza˛i Ón nutri˛ia animalelor
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 20.961 din 7 februarie 2006, 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 ∫i complet„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. 130/2006 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„ ∫i
pentru siguran˛a alimentelor cu privire la aditivii utiliza˛i Ón
nutri˛ia animalelor, prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ orice alte dispozi˛ii contrare.
Art. 4. — Prezentul ordin transpune Regulamentul
Parlamentului European ∫i al Consiliului 1.831/2003 (CE),
publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
(JOCE) nr. L 268 din 18 octombrie 2003, p. 0029—0043.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la
90 de zile de la data public„rii.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Ion Agafi˛ei
Bucure∫ti, 16 februarie 2006.
Nr. 33.
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ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR
cu privire la aditivii utiliza˛i Ón nutri˛ia animalelor
CAPITOLUL I
Domeniu de aplicare ∫i defini˛ii
ARTICOLUL 1
Domeniu de aplicare

(1) Scopul prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor este s„ stabileasc„ o procedur„
pentru autorizarea punerii pe pia˛„ ∫i utiliz„rii de aditivi
furajeri ∫i s„ instituie reguli pentru supravegherea ∫i
etichetarea aditivilor furajeri ∫i a premixurilor, Ón scopul
asigur„rii unui nivel ridicat de protec˛ie a s„n„t„˛ii publice,
a s„n„t„˛ii ∫i bun„st„rii animalelor, protec˛iei mediului ∫i a
intereselor utilizatorilor ∫i consumatorilor Ón leg„tur„ cu
aditivii furajeri, Ón acela∫i timp asigur‚ndu-se func˛ionarea
eficient„ a pie˛ei interne.
(2) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor nu se aplic„:
a) materiilor tehnologice auxiliare;
b) produselor medicinale veterinare, a∫a cum au fost
definite Ón Norma sanitar„ veterinar„ privind Codul
produselor medicinale veterinare, aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 69/2005, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 854 ∫i nr. 854 bis
din 22 septembrie 2005, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva
Consiliului
2004/28/CE,
cu
excep˛ia
coccidiostaticelor ∫i a histomonostaticelor utilizate ca aditivi
furajeri.
ARTICOLUL 2
Defini˛ii

(1) Œn sensul prezentei norme sanitare veterinare ∫i
pentru siguran˛a alimentelor, se aplic„ defini˛iile îhran„
pentru animale“, îmaterii furajere“, îactivitate din domeniul
hranei pentru animale“, îoperator cu activitate Ón domeniul
hranei pentru animale“, îpunere pe pia˛„“ ∫i îtrasabilitate“,
stabilite de Legea nr. 150/2004 privind siguran˛a alimentelor
∫i a hranei pentru animale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 462 din 24 mai 2004, modificat„ ∫i
completat„ prin Legea nr. 412/2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 990 din 27 octombrie
2004, ce transpune par˛ial Ón legisla˛ia na˛ional„
Regulamentul Parlamentului European ∫i Consiliului
178/2002 (CE).
(2) Se aplic„, de asemenea, urm„toarele defini˛ii:
a) aditivi furajeri — substan˛e, microorganisme sau
preparate, altele dec‚t materiile furajere ∫i premixurile, ce
sunt ad„ugate inten˛ionat Ón hrana pentru animale sau Ón
apa de b„ut pentru a Óndeplini Ón special una sau mai
multe dintre caracteristicile prev„zute la art. 5 alin. (3);

b) materii prime furajere — produse dup„ cum sunt
definite la art. 2 alin. (1) din Norma sanitar„ veterinar„
privind circula˛ia ∫i utilizarea materiilor prime furajere,
aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor
∫i mediului nr. 507/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 683 ∫i nr. 683 bis din
29 septembrie 2003, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
art. 2 lit. a) din Directiva Consiliului 96/25/CE;
c) furaje combinate — produse dup„ cum sunt definite
la art. 2 lit. b) din Norma sanitar„ veterinar„ privind
circula˛ia furajelor combinate, aprobat„ prin Ordinul
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 412/2003,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 583
din 15 august 2003, ce transpune art. 2 lit. b) din Directiva
Consiliului 79/373/CE;
d) furaje complementare — produse dup„ cum sunt
definite la art. 2 lit. e) din Norma sanitar„ veterinar„
aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i
p„durilor nr. 412/2003, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
art. 2 lit. b) din Directiva Consiliului 79/373/CE;
e) premixuri/preamestecuri — amestecuri de aditivi
furajeri sau amestecuri ale unuia ori mai multor aditivi
furajeri cu materii prime furajere sau ap„, utilizate ca
suport, ce nu sunt destinate hr„nirii directe a animalelor;
f) ra˛ie zilnic„ — cantitatea total„ medie de furaje,
calculat„ la o umiditate de 12%, necesar„ pentru un
animal dintr-o anumit„ specie, categorie de v‚rst„ ∫i
produc˛ie, pentru satisfacerea tuturor necesit„˛ilor zilnice ale
acestuia;
g) furaje complete — produse dup„ cum sunt definite la
art. 2 lit. c) din norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor privind substan˛ele nedorite din hrana
pentru animale, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 120/2005, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.043 din 24 noiembrie 2005, ce
transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ art. 2 lit. c) din Directiva
Consiliului 2002/32/CE;
h) materii tehnologice auxiliare — orice substan˛„ ce nu
se consum„ ca furaj Ón sine ∫i este utilizat„ inten˛ionat Ón
procesarea furajelor sau a materiilor furajere, pentru a
Óndeplini un scop tehnologic Ón timpul tratamentului ori al
proces„rii care poate avea ca rezultat prezen˛a nedorit„,
dar inevitabil„ din punct de vedere tehnologic, a reziduurilor
substan˛ei folosite sau a deriva˛ilor acesteia Ón produsul
finit, cu condi˛ia ca aceste reziduuri s„ nu aib„ un efect
advers asupra s„n„t„˛ii animalelor, s„n„t„˛ii publice ori a
mediului ∫i s„ nu aib„ nici un efect tehnologic nedorit
asupra produsului finit;
i) antimicrobiene — substan˛e produse fie Ón mod
natural, fie prin sintez„, utilizate pentru a distruge sau a
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inhiba cre∫terea microorganismelor, inclusiv bacterii, fungi
ori parazi˛i, ∫i Ón special protozoare;
j) antibiotice — antimicrobiene produse dintr-un
microorganism sau derivate din acesta, care distrug ori
inhib„ cre∫terea altor microorganisme;
k) coccidiostatice ∫i histomonostatice — substan˛e
destinate distrugerii sau inhib„rii protozoarelor;
l) limita maxim„ de reziduuri — concentra˛ia maxim„ a
reziduurilor ce rezult„ din utilizarea unui aditiv Ón hrana
animalelor care poate fi acceptat„ de autoritatea
competent„ ca fiind permis„ din punct de vedere legal ori
recunoscut„ ca acceptabil„ pe sau Óntr-un aliment;
m) microorganism — unit„˛i formatoare de colonii;
n) prima punere pe pia˛„ — punerea ini˛ial„ pe pia˛„ a
unui aditiv dup„ fabricarea acestuia, importul unui aditiv
sau, atunci c‚nd un aditiv a fost Óncorporat Óntr-un furaj
f„r„ s„ fi fost pus pe pia˛„, prima punere pe pia˛„ a acelui
furaj.
(3) Dup„ caz, Ón func˛ie de prevederile legisla˛iei
comunitare, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor va putea stabili clasificarea
unei noi substan˛e, a unui nou microorganism sau preparat
Ón categoria aditivilor furajeri, defini˛i Ón conformitate cu
prevederile prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor.
CAPITOLUL II
Autorizare, utilizare, monitorizare ∫i m„suri tranzitorii
aplicabile aditivilor furajeri
ARTICOLUL 3
Punere pe pia˛„, procesare ∫i utilizare

(1) Nici o persoan„ nu poate pune pe pia˛„, procesa
sau utiliza un aditiv furajer dec‚t dac„:
a) exist„ o autoriza˛ie acordat„ Ón conformitate cu
prevederile prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor;
b) sunt Óndeplinite condi˛iile de utilizare stabilite de
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor, inclusiv condi˛iile generale de utilizare stabilite
Ón anexa nr. 4, cu excep˛ia cazului c‚nd este prev„zut
altfel Ón autoriza˛ie ∫i Ón autoriza˛ia substan˛ei;
c) sunt Óndeplinite condi˛iile de etichetare stabilite de
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor.
(2) Pentru experimentele efectuate Ón scopuri ∫tiin˛ifice,
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor, denumit„ Ón continuare Autoritate,
poate autoriza utilizarea ca aditivi a substan˛elor ce nu
sunt autorizate la nivel comunitar, cu excep˛ia antibioticelor,
cu condi˛ia ca experimentele s„ fie efectuate Ón
conformitate cu principiile ∫i condi˛iile stabilite de Norma
sanitar„ veterinar„ referitoare la fixarea liniilor directoare
pentru evaluarea unor produse utilizate Ón
nutri˛ia
animalelor, aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 778/2003, publicat Ón

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 724 din
16 octombrie 2003, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 83/228/CE, sau cu liniile directoare
stabilite la art. 7 alin. (4) ∫i cu condi˛ia s„ existe o
supraveghere veterinar„ oficial„ adecvat„. Animalele
respective pot fi utilizate pentru produc˛ia de alimente
numai dac„ Autoritatea stabile∫te c„ acest lucru nu va
avea un efect asupra s„n„t„˛ii animalelor, s„n„t„˛ii publice
sau a mediului.
(3) Œn cazul aditivilor ce apar˛in categoriilor prev„zute la
art. 6 alin. (1) lit. d) ∫i e) ∫i al acelor aditivi ce intr„ sub
inciden˛a legisla˛iei comunitare transpuse Ón legisla˛ia
na˛ional„ referitoare la comercializarea produselor ce sunt
alc„tuite sau sunt produse din organisme modificate
genetic (OMG), nici o alt„ persoan„, Ón afar„ de de˛in„torul
autoriza˛iei numit Ón aceasta, la care se refer„ art. 9, de
succesorul ori succesorii legali ai acestuia sau de o
persoan„ Ómputernicit„ Ón scris de acesta, nu va pune
ini˛ial produsul pe pia˛„.
(4) Œn afar„ de cazul Ón care nu se specific„ altfel, este
permis amestecul de aditivi ce urmeaz„ s„ fie v‚ndu˛i
direct utilizatorului final, cu condi˛ia s„ fie respectate
condi˛iile pentru utilizare stabilite Ón autoriza˛ia fiec„rui
aditiv. Œn consecin˛„, amestecul de aditivi autoriza˛i nu face
obiectul unor autoriz„ri specifice, altele dec‚t cerin˛ele
stabilite de Norma sanitar„ veterinar„ ce stabile∫te
condi˛iile ∫i modalit„˛ile pentru aprobarea ∫i Ónregistrarea
unor Óntreprinderi ∫i intermediari ce opereaz„ Ón sectorul
nutri˛iei animalelor, aprobat„ prin Ordinul ministrului
agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 505/2003,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 673
∫i nr. 673 bis din 23 septembrie 2003, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului 95/69/CE.
(5) Atunci c‚nd este necesar, lu‚ndu-se Ón considerare
progresele tehnologice sau evolu˛iile ∫tiin˛ifice, condi˛iile
generale de utilizare stabilite Ón anexa nr. 4 pot fi adaptate
Ón conformitate cu procedura comunitar„.
ARTICOLUL 4
Autorizare

(1) Orice persoan„ care dore∫te s„ ob˛in„ o autoriza˛ie
pentru un aditiv furajer sau pentru o nou„ utilizare a unui
aditiv furajer trebuie s„ depun„ o cerere Ón conformitate cu
prevederile art. 7.
(2) O autoriza˛ie nu se acord„, nu se respinge, nu se
reÓnnoie∫te, nu se modific„, nu se suspend„ ∫i nu se
revoc„ dec‚t pe baza unor motiva˛ii ∫i Ón baza procedurilor
prev„zute de prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor sau Ón conformitate cu Legea
nr. 150/2004, modificat„ ∫i completat„ prin Legea
nr. 412/2004, ce transpune par˛ial Ón legisla˛ia na˛ional„
Regulamentul Parlamentului European ∫i Consiliului
178/2002.
(3) Solicitantul unei autoriza˛ii sau reprezentantul
acestuia trebuie s„ aib„ sediul/domiciliul Ón Rom‚nia ori Ón
Uniunea European„ dup„ ce Rom‚nia va deveni stat
membru al Uniunii Europene.
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ARTICOLUL 5
Condi˛ii pentru autorizare

(1) Nici un aditiv furajer nu va fi autorizat dec‚t dac„
solicitantul unei astfel de autoriz„ri demonstreaz„ Ón mod
adecvat ∫i suficient, Ón conformitate cu m„surile de
implementare la care se refer„ art. 7, c„, atunci c‚nd este
utilizat Ón conformitate cu condi˛iile stabilite de prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor,
aditivul Óndepline∫te cerin˛ele alin. (2) ∫i are cel pu˛in una
dintre caracteristicile prev„zute la alin. (3).
(2) Œn scopul autoriz„rii, aditivul furajer nu trebuie:
a) s„ aib„ un efect advers asupra s„n„t„˛ii animalelor,
s„n„t„˛ii oamenilor sau asupra mediului;
b) s„ fie prezentat Óntr-o form„ ce poate induce Ón
eroare utilizatorul;
c) s„ d„uneze consumatorului prin deteriorarea
caracteristicilor specifice ale produselor de origine animal„
sau s„ induc„ Ón eroare consumatorul cu privire la
caracteristicile specifice ale produselor de origine animal„.
(3) Aditivul furajer trebuie:
a) s„ aib„ un efect pozitiv asupra caracteristicilor
furajului;
b) s„ aib„ un efect pozitiv asupra caracteristicilor
produselor de origine animal„;
c) s„ aib„ un efect pozitiv asupra culorii pe∫tilor ∫i
p„s„rilor ornamentale;
d) s„ r„spund„ nevoilor nutri˛ionale ale animalelor;
e) s„ aib„ un efect pozitiv asupra consecin˛elor
ecologice ale produc˛iei animale;
f) s„ aib„ un efect pozitiv asupra produc˛iei,
randamentului sau bun„st„rii animalelor, influen˛‚nd Ón
special flora gastrointestinal„ ori digestibilitatea produselor
furajere;
g) s„ aib„ un efect coccidiostatic sau histomonostatic.
(4) Antibioticele, altele dec‚t coccidiostaticele sau
histomonostaticele, nu trebuie s„ fie autorizate ca aditivi
furajeri.
ARTICOLUL 6
Categorii de aditivi furajeri

(1) Un aditiv furajer trebuie s„ fie Óncadrat Ón una sau
mai multe dintre urm„toarele categorii, Ón func˛ie de
propriet„˛ile ∫i func˛iile acestuia, Ón conformitate cu
procedura stabilit„ la art. 7, 8 ∫i 9:
a) aditivi tehnologici: orice substan˛„ ad„ugat„ Ón furaj Ón
scop tehnologic;
b) aditivi senzoriali/organoleptici: orice substan˛„ care,
ad„ugat„ Ón furaj, Ómbun„t„˛e∫te sau modific„ propriet„˛ile
organoleptice ale acestuia ori caracteristicile fizice/vizuale
ale alimentelor de origine animal„;
c) aditivi nutri˛ionali;
d) aditivi zootehnici: orice aditiv utilizat pentru a influen˛a
favorabil performan˛a animalelor s„n„toase sau utilizat
pentru a influen˛a favorabil mediul;
e) coccidiostatice ∫i histomonostatice.
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(2) Œn cadrul categoriilor men˛ionate la alin. (1), aditivii
furajeri se Óncadreaz„ Ón continuare Ón una sau mai multe
grupe func˛ionale men˛ionate Ón anexa nr. 1, dup„ func˛ia
sau func˛iile principale ale acestora, Ón conformitate cu
procedura prev„zut„ la art. 7, 8 ∫i 9.
(3) Atunci c‚nd este necesar, lu‚nd Ón considerare
progresele tehnologice sau evolu˛iile ∫tiin˛ifice, Autoritatea
poate stabili categorii ∫i grupe func˛ionale suplimentare de
aditivi furajeri, Ón conformitate cu procedura comunitar„.
ARTICOLUL 7
Cerere pentru autorizare

(1) O cerere pentru autorizarea unui aditiv, dup„ cum a
fost prev„zut la art. 4, trebuie Ónaintat„ Institutului pentru
Controlul Produselor Biologice ∫i Medicamentelor de Uz
Veterinar. Acesta informeaz„ f„r„ Ónt‚rziere Autoritatea ∫i Ói
trimite cererea.
(2) Autoritatea trebuie:
a) s„ confirme primirea cererii solicitantului, inclusiv a
informa˛iilor ∫i a documentelor la care se refer„ alin. (3), Ón
scris, Ón termen de 15 zile de la Ónregistrarea acestora,
preciz‚nd data primirii;
b) s„ pun„ la dispozi˛ie Comitetului pentru produse
medicinale veterinare orice informa˛ie furnizat„ de solicitant;
c) s„ pun„ la dispozi˛ie publicului rezumatul dosarului
men˛ionat la alin. (3) lit. h), cu respectarea cerin˛elor de
confiden˛ialitate stabilite la art. 18 alin. (2).
(3) La data depunerii cererii, solicitantul trebuie s„
transmit„ direct Autorit„˛ii urm„toarele informa˛ii ∫i
documente:
a) numele ∫i adresa sa;
b) identificarea aditivului furajer, o propunere pentru
clasificarea acestuia dup„ categorie ∫i grup„ func˛ional„ Ón
baza art. 6 ∫i specifica˛iile tehnice ale acestuia, inclusiv,
atunci c‚nd este cazul, criterii de puritate;
c) o descriere a metodei de produc˛ie, de fabrica˛ie ∫i a
utiliz„rii propuse pentru aditivul furajer, a metodei de
analiz„ a aditivului din furaj Ón conformitate cu utilizarea
destinat„ a acestuia, ∫i, atunci c‚nd se consider„
corespunz„tor, a metodei de analiz„ pentru stabilirea
nivelului de reziduuri al aditivului furajer sau a metaboli˛ilor
acestuia Ón produsele alimentare;
d) o copie a studiilor ce au fost efectuate ∫i orice alt
material disponibil pentru a demonstra c„ aditivul furajer
Óndepline∫te criteriile stabilite la art. 5 alin. (2) ∫i (3);
e) condi˛iile propuse pentru punerea pe pia˛„ a aditivului
furajer, inclusiv cerin˛ele de etichetare ∫i, unde este cazul,
condi˛iile specifice pentru utilizare ∫i manipulare, inclusiv
incompatibilit„˛ile cunoscute, concentra˛ia Ón care poate fi
folosit Ón furajele complementare, precum ∫i speciile ∫i
categoriile de animale c„rora aditivul furajer le este
destinat;
f) o declara˛ie scris„, prin care solicitantul confirm„
furnizarea a 3 probe din aditivul furajer direct laboratorului
na˛ional de referin˛„ la care se refer„ art. 21, Ón
conformitate cu cerin˛ele stabilite Ón anexa nr. 2;
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g) o propunere de plan pentru monitorizarea
postcomercializare pentru aditivii care, Ón conformitate cu
propunerea pentru clasificare prev„zut„ la lit. b), nu apar˛in
categoriilor prev„zute la art. 6 alin. (1) lit. a) ∫i b), precum
∫i pentru aditivii ce intr„ sub inciden˛a legisla˛iei comunitare
transpuse Ón legisla˛ia na˛ional„ referitoare la
comercializarea produselor care sunt formate, con˛in sau
sunt produse din organisme modificate genetic (OMG);
h) un rezumat ce cuprinde informa˛iile prev„zute la
lit. a)—g) ;
i) detalii despre orice autoriza˛ie acordat„ Ón
conformitate cu legisla˛ia aplicabil„, pentru aditivii ce intr„
sub inciden˛a legisla˛iei comunitare transpuse Ón legisla˛ia
na˛ional„ referitoare la comercializarea produselor care sunt
formate, con˛in sau sunt produse din OMG.
(4) Dup„ aderarea Rom‚niei la Uniunea European„,
cererile de autorizare a aditivilor vor fi adresate Comisiei
Europene, respect‚ndu-se procedura comunitar„.
(5) Dup„ ce Autoritatea a fost consultat„ trebuie s„ se
stabileasc„ linii directoare specifice pentru autorizarea
aditivilor ∫i, atunci c‚nd este necesar, pentru fiecare
categorie de aditiv la care se refer„ art. 6 alin. (1), Ón
conformitate cu procedura comunitar„. Aceste linii
directoare trebuie s„ ˛in„ cont de posibilitatea de
extrapolare a rezultatelor studiilor efectuate pe speciile
majore la speciile minore.
(6) Dup„ ce Autoritatea a fost consultat„ se pot stabili
reguli suplimentare pentru implementarea prezentului articol
Ón conformitate cu procedura comunitar„. Aceste reguli
trebuie, atunci c‚nd se consider„ corespunz„tor, s„ fac„
diferen˛ierea dintre cerin˛ele pentru aditivii furajeri pentru
animalele produc„toare de hran„ ∫i cerin˛ele pentru alte
animale, Ón special pentru animalele de companie. Regulile
de implementare trebuie s„ includ„ prevederi care s„
permit„ proceduri simplificate de autorizare a aditivilor ce
au fost autoriza˛i pentru utilizarea Ón alimente.
(7) Autoritatea trebuie s„ publice informa˛ii am„nun˛ite
necesare pentru a Óndruma solicitantul Ón preg„tirea ∫i
prezentarea cererii acestuia.
ARTICOLUL 8
Avizul Autorit„˛ii

(1) Autoritatea trebuie s„ ia o decizie cu privire la
autorizarea unui aditiv, Ón termen de 6 luni de la primirea
unei cereri valabile. Aceast„ limit„ de timp poate fi extins„
oric‚nd Autoritatea cere informa˛ii suplimentare din partea
solicitantului, conform alin. (2).
(2) Atunci c‚nd consider„ c„ este corespunz„tor
Autoritatea poate cere solicitantului s„ suplimenteze
informa˛iile ce Ónso˛esc cererea Óntr-un interval de timp
stabilit de aceasta, dup„ consultarea cu solicitantul.
(3) Pentru a lua o decizie Autoritatea trebuie:
a) s„ verifice ca informa˛iile ∫i documentele trimise de
solicitant s„ fie Ón conformitate cu prevederile art. 7 ∫i s„
efectueze o evaluare a riscurilor pentru a stabili dac„
aditivul furajer Óndepline∫te condi˛iile stabilite la art. 5;

b) s„ verifice raportul Óntocmit de laboratorul na˛ional de
referin˛„.
(4) Œn cazul unei decizii favorabile autoriz„rii aditivului
furajer, aceasta trebuie, de asemenea, s„ includ„
urm„toarele informa˛ii:
a) numele ∫i adresa solicitantului;
b) denumirea aditivului furajer, inclusiv categoria ∫i
Óncadrarea acestuia Ón grupele func˛ionale prev„zute la art.
6, specifica˛iile tehnice ale acestuia, inclusiv, acolo unde
este aplicabil, criteriile de puritate ∫i metoda de analiz„;
c) Ón func˛ie de rezultatul evalu„rii, condi˛ii sau restric˛ii
specifice privind manipularea, cerin˛e de monitorizare
postcomercializare ∫i utilizare, inclusiv speciile ∫i categoriile
de animale pentru care aditivul urmeaz„ s„ fie utilizat;
d) cerin˛e suplimentare specifice pentru etichetarea
aditivului furajer, necesare ca urmare a condi˛iilor ∫i
restric˛iilor impuse Ón baza lit. c);
e) o propunere pentru stabilirea limitelor maxime pentru
reziduuri (LMR) Ón produsele alimentare de origine animal„
relevante, Ón afar„ de cazul Ón care Autoritatea
concluzioneaz„ c„ nu este necesar„ stabilirea LMR pentru
protec˛ia consumatorilor sau c„ LMR au fost deja stabilite
prin Norma sanitar„ veterinar„ privind m„surile de
supraveghere ∫i control al unor substan˛e ∫i al reziduurilor
acestora la animalele vii ∫i la produsele lor, precum ∫i al
reziduurilor de medicamente de uz veterinar Ón produsele
de origine animal„, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 82/2005, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 832 ∫i nr. 832 bis din
14 septembrie 2005, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Regulamentul Consiliului nr. 2.377/90/CEE.
(5) Autoritatea Ónainteaz„ f„r„ Ónt‚rziere decizia sa
solicitantului, inclusiv un raport care descrie evaluarea
aditivului furajer ∫i motivarea concluziei. Dup„ aderarea
Rom‚niei la Uniunea European„ se va proceda Ón
conformitate cu procedura stabilit„ la nivelul Uniunii
Europene.
(6) Autoritatea Ó∫i va face publice deciziile, dup„
eliminarea oric„rei informa˛ii identificate ca fiind
confiden˛ial„, Ón conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2).
ARTICOLUL 9
Autorizarea

(1) Œntr-un interval de 3 luni de la primirea opiniei
Autorit„˛ii, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ∫i
Medicamentelor de Uz Veterinar elaboreaz„ un proiect de
decizie de acordare sau de refuzare a autoriza˛iei. Acest
proiect trebuie s„ ˛in„ cont de cerin˛ele art. 5 alin. (2) ∫i
(3), de legisla˛ia comunitar„ transpus„ Ón legisla˛ia
na˛ional„ ∫i de alte cerin˛e legale relevante pentru situa˛ia
Ón cauz„ ∫i, Ón special, de beneficiile pentru s„n„tatea ∫i
bun„starea animalelor ∫i pentru consumatorul produselor de
origine animal„. Atunci c‚nd proiectul nu este Ón
conformitate cu opinia Autorit„˛ii, Institutul pentru Controlul
Produselor Biologice ∫i Medicamentelor de Uz Veterinar
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trebuie s„ furnizeze o explica˛ie referitoare la motivele
diferen˛elor. Œn mod excep˛ional, pentru cazurile complexe,
termenul limit„ de 3 luni poate fi prelungit.
(2) Proiectul va fi adoptat Ón conformitate cu procedura
comunitar„.
(3) Regulile pentru implementarea prezentului articol ∫i,
Ón special, referitoare la un num„r de identificare pentru
aditivii autoriza˛i pot fi stabilite Ón conformitate cu procedura
comunitar„.
(4) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ∫i
Medicamentelor de Uz Veterinar trebuie s„ Ól informeze
f„r„ Ónt‚rziere pe solicitant Ón leg„tur„ cu decizia adoptat„
Ón conformitate cu alin. (2).
(5) Decizia prin care se acord„ autoriza˛ia trebuie s„
cuprind„ elementele men˛ionate la art. 8 alin. (4) lit. b), c),
d) ∫i e) ∫i un num„r de identificare.
(6) Decizia prin care se acord„ autoriza˛ia pentru aditivii
ce apar˛in categoriilor men˛ionate la art. 6 alin. (1) lit. d) ∫i
e) ∫i, de asemenea, pentru aditivii ce sunt forma˛i, con˛in
sau sunt ob˛inu˛i din OMG trebuie s„ includ„ numele
de˛in„torului autoriza˛iei ∫i, dup„ caz, num„rul unic de
identificare atribuit OMG-ului, a∫a cum este prev„zut de
legisla˛ia specific„ referitoare la trasabilitatea ∫i etichetarea
OMG-urilor ∫i trasabilitatea alimentelor ∫i a produselor
furajere ob˛inute din OMG.
(7) Atunci c‚nd nivelurile de reziduuri ale unui aditiv din
alimente provenite din animale hr„nite cu acel aditiv ar
putea avea un efect d„un„tor asupra s„n„t„˛ii oamenilor,
decizia trebuie s„ con˛in„ LMR pentru substan˛a activ„ sau
pentru metaboli˛ii acesteia din respectivele produse
alimentare de origine animal„. Œn acest caz se consider„
c„ substan˛a activ„ intr„ sub inciden˛a anexei nr. 1 la
Norma sanitar„ veterinar„ privind m„surile de supraveghere
∫i control al unor substan˛e ∫i al reziduurilor acestora la
animalele vii ∫i la produsele lor, aprobat„ prin Ordinul
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 357/2001,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 750
din 23 noiembrie 2001, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 96/23/CE. Atunci c‚nd o LMR pentru
substan˛a Ón cauz„ a fost deja stabilit„ de reglement„rile
comunitare, acea LMR trebuie, de asemenea, s„ se aplice
reziduurilor substan˛ei active sau metaboli˛ilor acesteia ce
provin din utilizarea substan˛ei ca aditiv furajer.
(8) Autoriza˛ia acordat„ Ón conformitate cu procedura
stabilit„ de prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor este valabil„ Ón Rom‚nia timp de
10 ani ∫i poate fi reÓnnoit„ Ón conformitate cu art. 14.
Aditivul furajer autorizat se Ónscrie Ón Registrul de aditivi
furajeri men˛ionat la art. 17, denumit Ón continuare Registru.
Fiecare Ónscriere Ón Registru indic„ data autoriz„rii ∫i
cuprinde informa˛iile men˛ionate la alin. (5), (6) ∫i (7).
(9) Acordarea autoriza˛iei nu aduce atingere r„spunderii
civile ∫i penale generale a oric„rui operator din domeniul
nutri˛iei animale Ón ceea ce prive∫te aditivul furajer Ón
cauz„.
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ARTICOLUL 10
Situa˛ia produselor existente

(1) Prin derogare de la prevederile art. 3, orice aditiv
furajer ce a fost plasat pe pia˛„ Ón conformitate cu
reglement„ri anterioare prezentei norme sanitare veterinare
∫i pentru siguran˛a alimentelor, ureea ∫i deriva˛ii acesteia,
orice aminoacid sau s„rurile acestora ori substan˛e analoge
ce sunt men˛ionate la pct. 2.1, 3 ∫i 4 din anexa la Norma
sanitar„ veterinar„ referitoare la unele produse utilizate
pentru nutri˛ia animalelor, aprobat„ prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 616/2002, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 145 ∫i nr. 145
bis din 6 martie 2003, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
anexa la Directiva Consiliului 82/471/CEE, pot fi puse pe
pia˛„ ∫i utilizate Ón conformitate cu condi˛iile prev„zute de
norma men˛ionat„ mai sus ∫i de m„surile de implementare
a acesteia, incluz‚nd Ón special prevederi de etichetare
specifice referitoare la furaje combinate ∫i la materii prime
furajere, cu condi˛ia s„ fie Óndeplinite urm„toarele:
a) Óntr-un an de la intrarea Ón vigoare a prezentei
norme sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor,
persoanele care au plasat pe pia˛„ prima dat„ aditivul
furajer sau orice alte p„r˛i interesate notific„ acest lucru
Institutului pentru Controlul Produselor Biologice ∫i
Medicamentelor de Uz Veterinar. Œn acela∫i timp,
informa˛iile men˛ionate la art. 7 alin. (3) lit. a), b) ∫i c) vor
fi transmise direct Autorit„˛ii;
b) Óntr-un an de la notificarea prev„zut„ la lit. a),
Autoritatea, dup„ verificarea faptului c„ toate informa˛iile
solicitate au fost transmise, trebuie s„ notifice Institutului
pentru Controlul Produselor Biologice ∫i Medicamentelor de
Uz Veterinar primirea tuturor acestora. Produsele respective
trebuie s„ fie Ónscrise Ón Registru. Fiecare Ónscriere Ón
Registru trebuie s„ men˛ioneze data la care produsul
respectiv a fost prima dat„ introdus Ón Registru ∫i, unde
este cazul, data expir„rii autoriza˛iei existente.
(2) O cerere de autorizare trebuie s„ fie transmis„, Ón
conformitate cu art. 7, cel t‚rziu cu un an Ónainte de data
expir„rii autoriza˛iei anterioare pentru aditivii cu o perioad„
limitat„ de autorizare ∫i Ón maximum 7 ani de la intrarea Ón
vigoare a prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor pentru aditivii autoriza˛i f„r„ o limit„
de timp sau Ón conformitate cu prevederile normei sanitare
veterinare aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii,
alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 616/2002, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului 82/471/CEE. Poate
fi adoptat un calendar detaliat care s„ enumere Ón ordinea
priorit„˛ilor diferitele categorii de aditivi care trebuie
reevalua˛i Ón conformitate cu procedura comunitar„. La
stabilirea acestei liste este consultat„ Autoritatea.
(3) Produsele Ónscrise Ón Registru sunt supuse
prevederilor prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor, Ón special celor cuprinse Ón art. 8, 9,
12, 13, 14 ∫i 16, care, f„r„ a aduce atingere condi˛iilor
specifice referitoare la etichetare, plasare pe pia˛„ ∫i
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utilizare a fiec„rei substan˛e Ón conformitate cu alin. (1), se
aplic„ acestor produse ca ∫i cum acestea ar fi autorizate
Ón conformitate cu art. 9.
(4) Œn cazul autoriza˛iilor ce nu sunt emise unui
de˛in„tor specific, orice persoan„ care import„ sau fabric„
produsele la care se refer„ prezentul articol sau orice alt„
parte interesat„ poate Ónainta informa˛iile la care se refer„
alin. (1) sau cererea la care se refer„ alin. (2) Institutului
pentru Controlul Produselor Biologice ∫i Medicamentelor de
Uz Veterinar.
(5) Atunci c‚nd notificarea ∫i informa˛iile ce o Ónso˛esc,
la care se refer„ alin. (1) lit. a), nu sunt furnizate Ón
perioada specificat„ sau se constat„ c„ sunt incorecte ori
atunci c‚nd o solicitare nu este Ónaintat„ Ón perioada
specificat„, dup„ cum se prevede la alin. (2), se adopt„ o
decizie privind retragerea de pe pia˛„ a aditivilor Ón cauz„
Ón conformitate cu procedura comunitar„. O astfel de
m„sur„ poate prevedea o perioad„ limitat„ de timp Ón
cadrul c„reia pot fi utilizate stocurile existente din aceste
produse.
(6) Atunci c‚nd din motive independente de solicitant nu
este luat„ nici o decizie cu privire la reÓnnoirea unei
autoriza˛ii Ónainte de data de expirare a acesteia, perioada
de autorizare a produsului se prelunge∫te automat p‚n„
c‚nd Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ∫i
Medicamentelor de Uz Veterinar ia o decizie. Acesta
informeaz„ solicitantul despre prelungirea autoriza˛iei.
(7) Prin derogare de la prevederile art. 3, substan˛ele,
microorganismele ∫i preparatele utilizate Ón Rom‚nia ca
aditivi pentru Ónsilozare la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor pot fi plasate pe pia˛„ ∫i utilizate, cu condi˛ia
s„ fie respectate dispozi˛iile alin. (1) lit. a) ∫i b) ∫i ale
alin. (2), (3) ∫i (4). Pentru aceste substan˛e, termenul limit„
pentru cererea la care se refer„ alin. (2) este de 7 ani de
la intrarea Ón vigoare a prezentei norme sanitare veterinare
∫i pentru siguran˛a alimentelor.
ARTICOLUL 11
Eliminarea progresiv„ a anumitor aditivi furajeri

(1) Œn vederea lu„rii unei decizii de eliminare progresiv„
a utiliz„rii coccidiostaticelor ∫i histomonostaticelor ca aditivi
furajeri, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ∫i
Medicamentelor de Uz Veterinar va Óntocmi p‚n„ la
1 ianuarie 2008 un raport referitor la utilizarea acestor
substan˛e ca aditivi furajeri ∫i solu˛iile disponibile, Ónso˛it,
dac„ este cazul, de propuneri legislative.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 10 ∫i f„r„ a
aduce atingere prevederilor art. 13, antibioticele ∫i deriva˛ii
acestora, al˛ii dec‚t coccidiostaticele ∫i histomonostaticele,
Ónregistra˛i ∫i autoriza˛i la nivelul Uniunii Europene, pot fi
pu∫i pe pia˛„ ∫i utiliza˛i ca aditivi furajeri, dar numai p‚n„
la data expir„rii aprob„rii specifice ∫i excluderii de pe
listele Uniunii Europene.

ARTICOLUL 12
Supravegherea

(1) Dup„ ce un aditiv a fost autorizat Ón conformitate cu
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor, orice persoan„ care utilizeaz„ sau pune pe
pia˛„ acea substan˛„ ori un furaj Ón care aceasta a fost
Óncorporat„ sau orice alt„ parte interesat„ trebuie s„ se
asigure c„ sunt respectate toate condi˛iile ori restric˛iile ce
au fost impuse cu privire la punerea pe pia˛„, utilizarea ∫i
manipularea aditivului sau a furajelor ce Ól con˛in.
(2) Atunci c‚nd au fost impuse cerin˛e de monitorizare,
prev„zute la art. 8 alin. (4) lit. c), de˛in„torul autoriza˛iei
trebuie s„ se asigure c„ monitorizarea este efectuat„ ∫i
trebuie s„ Ónainteze rapoarte c„tre Institutul pentru
Controlul Produselor Biologice ∫i Medicamentelor de Uz
Veterinar, Ón conformitate cu autoriza˛ia. De˛in„torul
autoriza˛iei trebuie s„ comunice imediat Institutului pentru
Controlul Produselor Biologice ∫i Medicamentelor de Uz
Veterinar orice informa˛ie nou„ care poate influen˛a
evaluarea siguran˛ei utiliz„rii aditivului furajer, Ón special Ón
ceea ce prive∫te sensibilit„˛ile sanitare ale unor categorii
specifice de consumatori. De˛in„torul autoriza˛iei trebuie s„
informeze imediat Institutul pentru Controlul Produselor
Biologice ∫i Medicamentelor de Uz Veterinar Ón leg„tur„ cu
orice interdic˛ie sau restric˛ie impus„ de autoritatea
competent„ a oric„rei ˛„ri ter˛e Ón care aditivul furajer este
plasat pe pia˛„.
ARTICOLUL 13
Modificarea, suspendarea ∫i revocarea autoriza˛iilor

(1) Din proprie ini˛iativ„ sau ca urmare a solicit„rii din
partea Autorit„˛ii ori din partea Comisiei Europene, Institutul
pentru Controlul Produselor Biologice ∫i Medicamentelor de
Uz Veterinar emite o opinie dac„ o autoriza˛ie Óndepline∫te
Ón continuare condi˛iile stabilite de prezenta norm„ sanitar„
veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor. Institutul pentru
Controlul Produselor Biologice ∫i Medicamentelor de Uz
Veterinar Ónainteaz„ aceast„ opinie imediat Autorit„˛ii ∫i,
dup„ caz, Comitetului pentru produsele medicinale
veterinare ∫i de˛in„torului autoriza˛iei. Aceast„ opinie trebuie
f„cut„ public„.
(2) Autoritatea examineaz„ f„r„ Ónt‚rziere opinia
Institutului pentru Controlul Produselor Biologice ∫i
Medicamentelor de Uz Veterinar ∫i se ia orice m„sur„
corespunz„toare Ón conformitate cu cele stabilite de Legea
nr. 150/2004, modificat„ ∫i completat„ prin Legea
nr. 412/2004, ce transpune par˛ial Ón legisla˛ia na˛ional„
Regulamentul Parlamentului European ∫i Consiliului
178/2002 (CE). Decizia de modificare, suspendare sau
revocare a autoriza˛iei este luat„ Ón conformitate cu
procedura comunitar„.
(3) Dac„ de˛in„torul autoriza˛iei propune schimb„ri Ón
termenii autoriza˛iei, Ónaint‚nd o cerere Institutului pentru
Controlul Produselor Biologice ∫i Medicamentelor de Uz
Veterinar, Ónso˛it„ de datele relevante ce o sus˛in,
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Autoritatea transmite Comisiei Europene opinia sa
referitoare la propunere. Comisia European„ examineaz„
opinia Autorit„˛ii f„r„ Ónt‚rziere ∫i decide Ón conformitate cu
procedura comunitar„.
(4) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ∫i
Medicamentelor de Uz Veterinar trebuie s„ informeze f„r„
Ónt‚rziere solicitantul despre decizia luat„. Atunci c‚nd se
consider„ corespunz„tor, se modific„ Registrul.
(5) Prevederile art. 7 alin. (1) ∫i (2), ale art. 8 ∫i 9 se
aplic„ Ón consecin˛„.

poate autoriza provizoriu utilizarea unui aditiv pentru o
perioad„ maxim„ de 5 ani, Ón conformitate cu procedura
comunitar„.

ARTICOLUL 14

(1) Nici o persoan„ fizic„ sau juridic„ nu va plasa pe
pia˛„ un aditiv furajer ori un premix/preamestec de aditivi,
cu excep˛ia cazului c‚nd ambalajul sau containerul acestuia
este etichetat sub responsabilitatea unui produc„tor,
ambalator, importator, v‚nz„tor ori distribuitor stabilit Ón
Rom‚nia ∫i care prezint„ inscrip˛ionate urm„toarele
informa˛ii Óntr-o manier„ evident„, clar lizibil„ ∫i de ne∫ters,
Ón limba rom‚n„ sau Ón limba statului membru al Uniunii
Europene Ón care este comercializat, referitor la fiecare
aditiv con˛inut Ón produs:
a) denumirea specific„ dat„ aditivilor pe autoriza˛ie,
precedat„ de denumirea grupului func˛ional a∫a cum a fost
men˛ionat Ón autoriza˛ie;
b) numele sau denumirea firmei ∫i adresa ori sediul
persoanei responsabile de informa˛iile la care se refer„
prezentul articol;
c) greutatea net„ sau, Ón cazul aditivilor lichizi ∫i al
premixurilor, volumul net ori greutatea net„;
d) atunci c‚nd se consider„ necesar, num„rul de
aprobare atribuit Óntreprinderii sau intermediarului Ón
conformitate cu art. 5 din norma sanitar„ veterinar„
aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor,
apelor ∫i mediului nr. 505/2003, ce transpune Ón legisla˛ia
na˛ional„ art. 5 din Directiva Consiliului 95/69/CE, sau
num„rul de Ónregistrare atribuit Óntreprinderii ori
intermediarului Ón conformitate cu art. 10 din norma
sanitar„ veterinar„ men˛ionat„ mai sus;
e) instruc˛iuni de utilizare ∫i orice recomand„ri de
siguran˛„ cu privire la utilizarea ∫i, unde este aplicabil,
cerin˛ele specifice men˛ionate Ón autoriza˛ie, inclusiv speciile
∫i categoriile de animale pentru care este destinat aditivul
sau premixul de aditivi;
f) num„rul de identificare a aditivului;
g) num„rul de referin˛„ al lotului ∫i data de fabrica˛ie.
(2) Pentru compu∫ii aromatizan˛i, lista de aditivi poate fi
Ónlocuit„ prin cuvintele îamestec de compu∫i aromatizan˛i“.
Aceasta nu se va aplica compu∫ilor aromatizan˛i supu∫i
unei limit„ri cantitative atunci c‚nd sunt utiliza˛i Ón hran„ ∫i
Ón apa de b„ut.
(3) Suplimentar fa˛„ de informa˛iile men˛ionate la
alin. (1), ambalajul sau recipientul unui aditiv apar˛in‚nd
unei grupe func˛ionale precizate Ón anexa nr. 3 trebuie s„
aib„ inscrip˛ionate informa˛iile indicate Ón respectiva anex„,
prezentate Óntr-o manier„ evident„, clar lizibil„ ∫i de
ne∫ters.

ReÓnnoirea autoriza˛iilor

(1) Autoriza˛iile acordate Ón baza prezentei norme
sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor se
reÓnnoiesc pentru perioade de 10 ani. Solicitarea de
reÓnnoire trebuie transmis„ Institutului pentru Controlul
Produselor Biologice ∫i Medicamentelor de Uz Veterinar cel
t‚rziu cu un an Ónainte de data expir„rii autoriza˛iei.
(2) Œn cazul autoriza˛iilor ce nu sunt emise unui
de˛in„tor specific, orice persoan„ care plaseaz„ ini˛ial
aditivul pe pia˛„ sau orice alt„ parte interesat„ poate
trimite cererea Institutului pentru Controlul Produselor
Biologice ∫i Medicamentelor de Uz Veterinar ∫i este
considerat„ ca fiind solicitant.
(3) Odat„ cu cererea solicitantul trebuie s„ trimit„
urm„toarele informa˛ii ∫i documente direct Autorit„˛ii:
a) o copie a autoriza˛iei de punere pe pia˛„ a aditivului;
b) un raport cu privire la rezultatele monitoriz„rii
postcomercializare, dac„ astfel de cerin˛e de monitorizare
sunt incluse Ón autoriza˛ie;
c) orice alte informa˛ii noi disponibile cu privire la
evaluarea siguran˛ei Ón utilizarea aditivului furajer ∫i la
riscurile aditivului furajer asupra animalelor, oamenilor sau
mediului;
d) dac„ este cazul, o propunere pentru amendarea sau
suplimentarea condi˛iilor autoriza˛iei originale, inter alia, a
condi˛iilor referitoare la monitorizarea viitoare.
(4) Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) ∫i (5), ale art. 8
∫i 9 se aplic„ Ón consecin˛„.
(5) Atunci c‚nd din motive independente de voin˛a
solicitantului nu este luat„ nici o decizie de reÓnnoire a
autoriza˛iei Ónainte de data de expirare a acesteia, perioada
de autorizare a produsului trebuie s„ fie prelungit„ automat
p‚n„ Ón momentul Ón care Institutul pentru Controlul
Produselor Biologice ∫i Medicamentelor de Uz Veterinar va
lua o decizie. Informa˛iile cu privire la aceast„ prelungire a
autoriza˛iei trebuie s„ fie f„cute disponibile pentru public Ón
Registru.
ARTICOLUL 15
Autorizarea de urgen˛„

Œn cazuri specifice, atunci c‚nd este necesar„
autorizarea urgent„ a anumitor aditivi pentru a asigura
protec˛ia ∫i bun„starea animalelor, Institutul pentru Controlul
Produselor Biologice ∫i Medicamentelor de Uz Veterinar

CAPITOLUL III
Etichetare ∫i ambalare
ARTICOLUL 16
Etichetarea ∫i ambalarea aditivilor furajeri
∫i a premixurilor/preamestecurilor
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(4) pe l‚ng„ acestea, Ón cazul premixurilor/preamestecurilor,
cuv‚ntul îPREMIX“ sau îPREAMESTEC“ — cu majuscule —
trebuie s„ apar„ clar pe etichet„, iar substan˛a suport
trebuie s„ fie declarat„.
(5) Aditivii ∫i premixurile trebuie s„ fie comercializate
numai Ón ambalaje sau recipiente Ónchise, al c„ror sistem
de Ónchidere s„ fie deteriorat prin deschidere de o manier„
suficient„, astfel Ónc‚t s„ nu poat„ fi reutilizat.
(6) Se pot adopta amendamente/modific„ri la anexa
nr. 3, pentru a lua Ón considerare progresele tehnologice ∫i
evolu˛iile ∫tiin˛ifice Ón conformitate cu procedura comunitar„.
CAPITOLUL IV
Prevederi generale ∫i finale
ARTICOLUL 17
Registrul de aditivi furajeri

(1) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ∫i
Medicamentelor de Uz Veterinar trebuie s„ Óntocmeasc„ ∫i
s„ actualizeze Registrul.
(2) Registrul trebuie s„ fie f„cut disponibil pentru public,
prin publicarea informa˛iilor pe site-ul Institutului pentru
Controlul Produselor Biologice ∫i Medicamentelor de Uz
Veterinar, separat pe categorii ∫i pe grupe func˛ionale,
precum ∫i orice ad„ugare sau modificare ulterioar„ a
acestuia, prin Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
ARTICOLUL 18
Confiden˛ialitatea

(1) Solicitantul poate indica ce informa˛ii Ónaintate Ón
baza prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor dore∫te s„ fie tratate ca fiind
confiden˛iale, pe motiv c„ dezv„luirea acestora ar afecta Ón
mod semnificativ competitivitatea acestuia. Œn astfel de
cazuri trebuie s„ se prezinte motive ce pot fi verificate cu
u∫urin˛„.
(2) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ∫i
Medicamentelor de Uz Veterinar decide, dup„ consultare
cu solicitantul, ce informa˛ii, altele dec‚t cele specificate la
alin. (3), ar trebui s„ fie p„strate confiden˛iale ∫i va
informa solicitantul despre decizia luat„.
(3) Urm„toarele informa˛ii nu trebuie s„ fie considerate
confiden˛iale:
a) denumirea ∫i compozi˛ia aditivului furajer ∫i, unde
este corespunz„tor, indicarea tulpinii de produc˛ie;
b) caracteristicile fizico-chimice ∫i biologice ale aditivului
furajer;
c) concluziile rezultatelor studiului cu privire la efectele
aditivului furajer asupra s„n„t„˛ii oamenilor ∫i animalelor,
precum ∫i a mediului;
d) concluziile rezultatelor studiului cu privire la efectele
aditivului furajer asupra caracteristicilor produselor de
origine animal„ ∫i a propriet„˛ilor nutri˛ionale ale acestora;
e) metodele pentru detec˛ia ∫i identificarea aditivului
furajer ∫i, unde este cazul, cerin˛ele de monitorizare ∫i un
sumar al rezultatelor monitoriz„rii.

(4) F„r„ a se lua Ón considerare prevederile alin. (2),
Autoritatea trebuie s„ furnizeze la cerere Institutului pentru
Controlul Produselor Biologice ∫i Medicamentelor de Uz
Veterinar toate informa˛iile din posesia sa, inclusiv orice
informa˛ie identificat„ ca fiind confiden˛ial„, conform
alin. (2).
(5) Autoritatea ∫i Institutul pentru Controlul Produselor
Biologice ∫i Medicamentelor de Uz Veterinar trebuie s„
p„streze confiden˛iale toate informa˛iile identificate Ón baza
alin. (2), cu excep˛ia cazului Ón care se consider„
corespunz„tor ca astfel de informa˛ii s„ fie f„cute publice
pentru a proteja s„n„tatea oamenilor, a animalelor sau a
mediului.
(6) Dac„ un solicitant retrage sau a retras o solicitare,
Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ∫i
Medicamentelor de Uz Veterinar ∫i Autoritatea trebuie s„
respecte confiden˛ialitatea informa˛iilor comerciale ∫i
industriale, inclusiv informa˛iile de cercetare ∫i dezvoltare,
precum ∫i informa˛iile asupra c„rora, Ómpreun„ cu
solicitantul nu au convenit Ón ceea ce prive∫te
confiden˛ialitatea acestora.
ARTICOLUL 19
Revizuirea administrativ„

(1) Orice decizie luat„ Ón baza prerogativelor acordate
Autorit„˛ii de prevederile prezentei norme sanitare
veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor sau orice
omisiune de a ac˛iona poate fi revizuit„ din proprie
ini˛iativ„ ori ca r„spuns la o solicitare din partea Institutului
pentru Controlul Produselor Biologice ∫i Medicamentelor de
Uz Veterinar sau din partea oric„rei persoane implicate Ón
mod direct ∫i individual. Œn acest scop, o solicitare trebuie
s„ fie Ónaintat„ Institutului pentru Controlul Produselor
Biologice ∫i Medicamentelor de Uz Veterinar Ón termen de
dou„ luni de la data Ón care partea interesat„ a aflat
despre decizie sau despre omisiunea respectiv„.
(2) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ∫i
Medicamentelor de Uz Veterinar ia o decizie Ón termen de
dou„ luni ∫i solicit„, dac„ se consider„ corespunz„tor,
Autorit„˛ii s„ Ó∫i retrag„ decizia sau s„ Ó∫i remedieze
deficien˛a Óntr-o limit„ de timp stabilit„.
ARTICOLUL 20
Protec˛ia datelor

(1) Datele ∫tiin˛ifice ∫i alte informa˛ii din dosarul de
solicitare Óntocmit Ón baza art. 7 nu pot fi utilizate Ón
beneficiul altui solicitant pe durata unei perioade de 10 ani
de la data autoriz„rii, dec‚t dac„ solicitantul ini˛ial a fost
de acord cu respectivul solicitant c„ pot fi utilizate astfel
de date ∫i informa˛ii.
(2) Pentru a stimula eforturile de ob˛inere a autoriza˛iilor
la speciile minore ale aditivilor a c„ror utilizare este
autorizat„ pentru alte specii, perioada de protec˛ie a datelor
de 10 ani va fi extins„ cu un an pentru fiecare specie
minor„ pentru care este acordat„ o autorizare de
prelungire a utiliz„rii.
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(3) Solicitantul ∫i solicitantul ini˛ial trebuie s„ fac„ to˛i
pa∫ii necesari pentru a se ajunge la un acord privind
utilizarea comun„ a informa˛iilor, pentru a nu fi repetate
testele toxicologice pe vertebrate. Dac„ totu∫i nu este
realizat nici un astfel de acord cu privire la utilizarea
informa˛iilor, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice
∫i Medicamentelor de Uz Veterinar poate decide s„
dezv„luie informa˛iile necesare pentru a se evita repetarea
testelor toxicologice pe vertebrate, asigur‚nd Ón acela∫i
timp un echilibru rezonabil Óntre interesele p„r˛ilor Ón cauz„.
(4) La expirarea perioadei de 10 ani, constat„rile Óntregii
evalu„ri sau ale unei p„r˛i a acesteia, efectuate pe baza
datelor ∫i informa˛iilor ∫tiin˛ifice con˛inute Ón dosarul de
solicitare, pot fi utilizate de Autoritate Ón beneficiul altui
solicitant.
ARTICOLUL 21
Laboratoarele de referin˛„

(1) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ∫i
Medicamentelor de Uz Veterinar este desemnat ca
laborator na˛ional de referin˛„, Óndatoririle ∫i sarcinile
acestuia fiind cele stabilite Ón anexa nr. 2.

(2) Solicitan˛ii pentru autorizarea aditivilor contribuie la
suportarea costurilor activit„˛ilor laboratorului na˛ional de
referin˛„ Ón domeniul autoriz„rii aditivilor.
ARTICOLUL 22
Sanc˛iuni

(1) Autoritatea stabile∫te regimul de sanc˛iuni care se
aplic„ Ón cazul Ónc„lc„rii prevederilor prezentei norme
sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor ∫i ia
toate m„surile necesare pentru a asigura aplicarea
acestora. Sanc˛iunile prev„zute trebuie s„ fie efective,
propor˛ionale ∫i descurajatoare.
(2) Autoritatea notific„ aceste reguli ∫i m„suri Institutului
pentru Controlul Produselor Biologice ∫i Medicamentelor de
Uz Veterinar cel t‚rziu la 12 luni de la data public„rii
prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor ∫i notific„ imediat orice modificare ulterioar„
referitoare la acestea.
ARTICOLUL 23

Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor.

ANEXA Nr. 1
la norma sanitar„ veterinar„
∫i pentru siguran˛a alimentelor
GRUPE DE ADITIVI

1. Œn categoria aditivi tehnologici sunt incluse urm„toarele
grupe func˛ionale:
a) conservan˛i: substan˛e sau, atunci c‚nd este cazul,
microorganisme ce protejeaz„ furajele Ómpotriva alter„rii
cauzate de microorganisme sau de metaboli˛ii acestora;
b) antioxidan˛i: substan˛e ce prelungesc perioada de
conservare a furajelor ∫i a materiilor furajere, protej‚ndu-le
Ómpotriva alter„rii provocate de oxidare;
c) emulsifian˛i: substan˛e ce fac posibil„ realizarea ori
men˛inerea unui amestec omogen a dou„ sau mai multe
faze nemiscibile Ón produsele furajere;
d) stabilizatori: substan˛e ce fac posibil„ men˛inerea
st„rii fizico-chimice a furajelor;
e) agen˛i de af‚nare: substan˛e care, dup„ ad„ugarea
Óntr-un furaj, cresc viscozitatea furajelor;
f) agen˛i de gelificare: substan˛e ce confer„ unui furaj
consisten˛„ prin formarea unui gel;
g) lian˛i: substan˛e care cresc capacitatea de aglutinare
a particulelor din furaj;
h) substan˛e pentru controlul contamin„rii cu radionuclizi:
substan˛e ce suprim„ absorb˛ia radionuclizilor sau care
faciliteaz„ eliminarea acestora;
i) agen˛i antiaglutinan˛i: substan˛e care reduc tendin˛a de
aglutinare a particulelor din furaj;

j) corectori de aciditate: substan˛e care modific„ pH-ul
furajelor;
k) aditivi de Ónsilozare: substan˛e incluz‚nd enzime sau
microorganisme destinate a fi Óncorporate Ón furaje pentru
a Ómbun„t„˛i calitatea silozului;
l) agen˛i de denaturare: substan˛e care, atunci c‚nd sunt
utilizate Ón fabricarea furajelor prelucrate, permit identificarea
originii

alimentelor sau materiilor prime specifice.

2. Œn categoria aditivi senzoriali sunt incluse urm„toarele
grupe func˛ionale:
a) coloran˛i:
(i)

substan˛e care modific„ sau redau culoarea
unui furaj;

(ii)

substan˛e care, atunci c‚nd sunt utilizate Ón
hrana animalelor, dau culoare alimentelor de
origine animal„;

(iii)

substan˛e care influen˛eaz„ favorabil culoarea
p„s„rilor sau a pe∫tilor ornamentali;

b) substan˛e aromatizante: substan˛e a c„ror includere Ón
furaj determin„ Ómbun„t„˛irea calit„˛ilor olfactive sau
palatabilitatea furajului.
3. Œn categoria aditivilor nutri˛ionali sunt incluse
urm„toarele grupe func˛ionale:
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a) vitamine, provitamine ∫i substan˛e chimice bine
definite ce au efect similar;
b) compu∫i ai oligoelementelor;
c) aminoacizi, s„rurile ∫i analogii acestora;
d) ureea ∫i deriva˛ii acesteia.
4. Œn categoria aditivi zootehnici sunt incluse urm„toarele
grupe func˛ionale:
a) amelioratori ai digestibilit„˛ii: substan˛e care, atunci
c‚nd sunt utilizate Ón hrana animalelor, cresc digestibilitatea

ra˛iei prin ac˛iunea lor asupra anumitor materii prime din
furaje;
b) stabilizatori ai florei intestinale: microorganisme sau
alte substan˛e definite chimic care, atunci c‚nd sunt
utilizate Ón hrana animalelor, au un efect favorabil asupra
florei intestinale;
c) substan˛e ce afecteaz„ Ón mod favorabil mediul;
d) al˛i aditivi zootehnici.

ANEXA Nr. 2
la norma sanitar„ veterinar„
∫i pentru siguran˛a alimentelor
FUNCﬁIILE ™I SARCINILE LABORATORULUI NAﬁIONAL DE REFERINﬁ√

1. Laboratorul na˛ional de referin˛„ la care se refer„
art. 21 din norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor este Institutul pentru Controlul Produselor
Biologice ∫i Medicamentelor de Uz Veterinar care dup„
data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„ va colabora
cu Centrul Comun de Cercet„ri al Comisiei (CCR).
2. Œn vederea Óndeplinirii sarcinilor definite de prezenta
anex„, laboratorul na˛ional de referin˛„ poate fi asistat de
celelalte institute veterinare de referin˛„ ∫i de Centrul
Comun de Cercet„ri al Comisiei (CCR), av‚nd urm„toarele
responsabilit„˛i:
— recep˛ionarea, preg„tirea, stocarea ∫i p„strarea
probelor de referin˛„;

— testarea ∫i evaluarea sau validarea metodei de
detec˛ie;
— evaluarea datelor furnizate de solicitant pentru
autoriza˛ia de a pune pe pia˛„ aditivul furajer, Ón scopul
test„rii ∫i evalu„rii sau valid„rii metodei de detec˛ie;
— trimiterea de rapoarte complete de evaluare
Autorit„˛ii.
3. Laboratorul na˛ional de referin˛„ Ómpreun„ cu
Comitetul pentru produsele medicinale veterinare are
atribu˛ii Ón rezolvarea litigiilor referitoare la rezultatele
sarcinilor prev„zute de prezenta anex„.

ANEXA Nr. 3
la norma sanitar„ veterinar„
∫i pentru siguran˛a alimentelor
CERINﬁE SPECIFICE

de etichetare pentru anumite preamestecuri/premixuri ∫i pentru anumite tipuri de aditivi furajeri
1. Aditivi zootehnici, coccidiostatice ∫i histomonostatice:
a) data expir„rii garan˛iei sau durata de conservare de
la data fabrica˛iei;
b) modul de utilizare;
c) concentra˛ia.
2. Pentru enzime, suplimentar fa˛„ de indica˛iile
men˛ionate mai sus:
a) denumirea specific„ a componentei sau a
componentelor active, Ón conformitate cu activit„˛ile lor
enzimatice ∫i Ón conformitate cu autoriza˛ia acordat„;
b) num„rul de identificare Ón conformitate cu cerin˛ele
Uniunii Interna˛ionale de Biochimie;
c) Ón loc de concentra˛ie, unit„˛ile de activitate (unit„˛i
de activitate per gram sau unit„˛i de activitate per mililitru).
3. Microorganisme:

a) data expir„rii garan˛iei sau durata de conservare de
la data fabrica˛iei;
b) instruc˛iuni de utilizare;
c) num„rul de identificare al tulpinii/su∫ei;
d) num„rul de unit„˛i formatoare de colonii per gram.
4. Aditivi nutri˛ionali:
a) con˛inutul Ón substan˛„ activ„;
b) data expir„rii garan˛iei sub raportul con˛inutului Ón
substan˛a activ„ sau durata de conservare de la data
fabrica˛iei.
5. Aditivi tehnologici ∫i senzoriali, cu excep˛ia compu∫ilor
aromatizan˛i:
— con˛inutul de substan˛„ activ„.
6. Compu∫i aromatizan˛i:
— procentul de Óncorporare Ón premixuri.
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ANEXA Nr. 4
la norma sanitar„ veterinar„
∫i pentru siguran˛a alimentelor

CONDIﬁII GENERALE DE UTILIZARE

1. Trebuie s„ fie luat„ Ón calcul cantitatea de aditivi
existent„, Ón mod natural Ón anumite materii furajere, astfel
Ónc‚t totalul elementelor ad„ugate ∫i al elementelor
prezente Ón mod natural s„ nu dep„∫easc„ nivelul maxim
prev„zut de autoriza˛ia acordat„ Ón conformitate cu
prevederile normei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor.
2. Amestecarea aditivilor este permis„ numai Ón
preamestecuri/premixuri ∫i Ón furaje, acolo unde exist„ o

compatibilitate biologic„ ∫i fizico-chimic„ Óntre componentele
amestecului, raportat la efectele a∫teptate.
3. Furajele complementare diluate conform specifica˛iilor
nu trebuie s„ con˛in„ niveluri de aditivi care s„ le
dep„∫easc„ pe cele fixate pentru furaje complete.
4. Œn cazul premixurilor ce con˛in aditivi pentru silozuri,
termenii îaditivi pentru siloz“ trebuie Ónscrip˛iona˛i clar pe
etichet„ dup„ termenul îPREMIX“ sau îPREAMESTEC“.

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru modificarea anexelor nr. 2—5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 193/2002 privind reactualizarea delimit„rii fondului cinegetic al Rom‚niei
Ón fonduri de v‚n„toare, cu modific„rile ulterioare
Œn conformitate cu prevederile art. 3 ∫i 47 din Legea fondului cinegetic ∫i a protec˛iei v‚natului nr. 103/1996,
republicat„,
Ón temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 ∫i ale art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 155/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 204.082 din 7 februarie 2006,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — (1) Fondurile de v‚n„toare nr. 42 Niraj ∫i
nr. 43 Sebe∫ din jude˛ul Mure∫ se rearondeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
— din suprafa˛a fondului de v‚n„toare nr. 42 Niraj,
gestionat de Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva prin
Direc˛ia Silvic„ Mure∫, se deta∫eaz„ suprafa˛a de 2.848 ha
care se integreaz„ Ón fondul de v‚n„toare nr. 43 Sebe∫,
gestionat de Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva prin
Direc˛ia Silvic„ Mure∫;
— din suprafa˛a fondului de v‚n„toare nr. 43 Sebe∫,
gestionat de Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva prin
Direc˛ia Silvic„ Mure∫, se deta∫eaz„ suprafa˛a de 2.046 ha
care se integreaz„ Ón fondul de v‚n„toare nr. 42 Niraj,
gestionat de Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva prin
Direc˛ia Silvic„ Mure∫.
(2) Œn urma rearond„rii prezentate la alin. (1), anexele
nr. 2—4, pentru jude˛ul Mure∫, la Ordinul ministrului
agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 193/2002 privind
reactualizarea delimit„rii fondului cinegetic al Rom‚niei Ón
fonduri de v‚n„toare, cu modific„rile ulterioare, se anuleaz„
∫i se Ónlocuiesc cu anexele nr. 2—4, pentru jude˛ul Mure∫,
la prezentul ordin.
Art. II. — Œn urma rearond„rii conform prezentului ordin,
anexa nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i
p„durilor nr. 193/2002, cu modific„rile ulterioare, se
anuleaz„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa nr. 5 la prezentul
ordin.

Art. III. — (1) Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic ∫i
de V‚n„toare Bra∫ov ∫i Direc˛ia Silvic„ Mure∫, Ón baza
schi˛elor, descrierii detaliate a limitelor ∫i a suprafe˛elor
fondurilor de v‚n„toare prev„zute Ón anexele nr. 2 ∫i 3,
Óntocmesc Ón trei exemplare fi∫ele fondurilor de v‚n„toare
care fac obiectul rearond„rii prin prezentul ordin, Ón termen
de 10 zile de la intrarea Ón vigoare a acestuia.
(2) C‚te un exemplar al fi∫elor fondurilor de v‚n„toare
Óntocmite potrivit alin. (1) se depune la Serviciul de
management cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.
Art. IV. — La contractele de gestionare existente pentru
fondurile de v‚n„toare nr. 42 Niraj ∫i 43 Sebe∫ din jude˛ul
Mure∫ se vor Óncheia acte adi˛ionale Óntre Inspectoratul
Teritorial de Regim Silvic ∫i de V‚n„toare Bra∫ov ∫i Regia
Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva prin Direc˛ia Silvic„
Mure∫, Ón vederea actualiz„rii suprafe˛elor ∫i a tarifelor de
gestionare.
Art. V. — Serviciul de management cinegetic din cadrul
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale,
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic ∫i de V‚n„toare
Bra∫ov, Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva ∫i Direc˛ia
Silvic„ Mure∫ aplic„ prevederile prezentului ordin.
Art. VI. — Anexele nr. 2—5 se comunic„ celor interesa˛i
de c„tre Serviciul de management cinegetic din cadrul
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.
Art. VII. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 27 februarie 2006.
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