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HOT√R¬RI

ALE

SENATULUI

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea
componen˛ei numerice ∫i nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Œn temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,
Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.
Adev„r“ P.N.L.—P.D. — se include Ón componen˛a comisiei

ce

Ón locul domnului senator R„dulescu Cristache — Grupul
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parlamentar îDreptate ∫i Adev„r“ P.N.L.—P.D.
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5. La anexa nr. IX îComponen˛a Comisiei pentru
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munc„, familie ∫i protec˛ie social„“, domnul senator Prodan

rs
o

Tiberiu-Aurelian — Grupul parlamentar îDreptate ∫i Adev„r“

pe

P.N.L.—P.D. — se include Ón componen˛a comisiei Ón locul

a

domnului senator Vosganian Varujan — Grupul parlamentar
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îDreptate ∫i Adev„r“ P.N.L.—P.D.
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6. La anexa nr. XI îComponen˛a Comisiei pentru

ra

Articol unic. — Hot„r‚rea Senatului nr. 64/2004 privind
aprobarea componen˛ei numerice ∫i nominale a comisiilor
permanente ale Senatului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. La anexa nr. II îComponen˛a Comisiei economice,
industrii ∫i servicii“, domnul senator Cuta∫ George Sabin —
Grupul parlamentar al Partidului Conservator — se include
Ón componen˛a comisiei Ón locul domnului senator
Gheorghe Constantin — Grupul parlamentar al Partidului
Conservator.
2. La anexa nr. II îComponen˛a Comisiei economice,
industrii ∫i servicii“, domnul senator Vosganian Varujan —
Grupul parlamentar îDreptate ∫i Adev„r“ P.N.L.—P.D. — se
include Ón componen˛a comisiei Ón locul domnului senator
Str„til„ ™erban-Cezar — Grupul parlamentar îDreptate ∫i
Adev„r“ P.N.L.—P.D.
3. La anexa nr. III îComponen˛a Comisiei pentru
privatizare ∫i administrarea activelor statului“, domnul
senator Berceanu Radu Mircea — Grupul parlamentar
îDreptate ∫i Adev„r“ P.N.L.—P.D. — se include Ón
componen˛a comisiei Ón locul domnului senator R„dulescu
Cristache — Grupul parlamentar îDreptate ∫i Adev„r“
P.N.L.—P.D.
4. La anexa nr. VII îComponen˛a Comisiei pentru
ap„rare, ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„“, domnul
senator Blaga Vasile — Grupul parlamentar îDreptate ∫i
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cultur„, art„ ∫i mijloace de informare Ón mas„“, domnul
senator Gheorghe Constantin — Grupul parlamentar al
Partidului Conservator — se include Ón componen˛a
comisiei Ón locul domnului senator Cuta∫ George Sabin —
Grupul parlamentar al Partidului Conservator.
7. La anexa nr. XII îComponen˛a Comisiei pentru
administra˛ie public„, organizarea teritoriului ∫i protec˛ia
mediului“, domnul senator Dumitru Constantin — Grupul
parlamentar îDreptate ∫i Adev„r“ P.N.L.—P.D. — se
include Ón componen˛a comisiei Ón locul domnului senator
Prodan Tiberiu-Aurelian — Grupul parlamentar îDreptate ∫i
Adev„r“ P.N.L.—P.D.
8. La anexa nr. XIV îComponen˛a Comisiei pentru
s„n„tate public„“, domnul senator Str„til„ ™erban-Cezar —
Grupul parlamentar îDreptate ∫i Adev„r“ P.N.L.—P.D. — se
include Ón componen˛a comisiei.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 8 februarie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 8 februarie 2007.
Nr. 2.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

HOT√R¬RE
privind contul de execu˛ie a bugetului de venituri ∫i cheltuieli
al Senatului pe anii 2004 ∫i 2005
Œn temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. l) ∫i ale art. 204 alin. (1) din
Regulamentul Senatului,
Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ contul de execu˛ie a bugetului de venituri ∫i
cheltuieli al Senatului pe anii 2004 ∫i 2005, potrivit Raportului privind
execu˛ia bugetului Senatului pe anii 2004 ∫i 2005, prev„zut Ón anexa*) care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
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Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 12 februarie 2007,
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
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Bucure∫ti, 12 februarie 2007
Nr. 3.
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

din 11 ianuarie 2007
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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 851 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului ∫i ale Ordonan˛ei Guvernului
nr. 22/2002 privind executarea obliga˛iilor de plat„ ale institu˛iilor publice,
stabilite prin titluri executorii
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Cristina C„t„lina Turcu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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 îart. 2 din O.U.G. nr. 43/2005
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 119/2001 privind unele m„suri pentru
privatizarea Societ„˛ii Comerciale Combinatul Siderurgic
«Sidex» — S.A. Gala˛i ∫i a Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale
statului, a dispozi˛iilor pct. 2 ale Articolului unic din O.U.G.

nr. 207/2005 ∫i a dispozi˛iilor Ordonan˛ei nr. 22/2002“,
excep˛ie ridicat„ de Mihaela Pi˛igoi Ón Dosarul
nr. 1.828/301/2006 al Judec„toriei Sectorului 3 Bucure∫ti.
La apelul nominal se prezint„ autorul excep˛iei, lipsind
celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare este legal
Óndeplinit„.
Pre∫edintele dispune s„ se fac„ apelul ∫i Ón Dosarul
nr. 1.058/D/2006, av‚nd ca obiect aceea∫i excep˛ie de
neconstitu˛ionalitate, ridicat„ de Ion Dan Pi˛igoi Ón Dosarul
nr. 1.832/301/2006 al Judec„toriei Sectorului 3 Bucure∫ti.
La apelul nominal r„spunde mandatarul autorului
excep˛iei, Mihaela Pi˛igoi, lipsind celelalte p„r˛i, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Curtea, din oficiu, pune Ón discu˛ie conexarea dosarelor
sus-men˛ionate, av‚nd Ón vedere obiectul identic al
excep˛iilor ridicate.
Autorul excep˛iei este de acord cu conexarea dosarelor.
Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conex„rii
dosarelor.
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a∫a Ónc‚t acestea contravin ∫i prevederilor art. 115 alin. (4)
din Legea fundamental„.
Pe de alt„ parte, prevederile Ordonan˛ei Guvernului
nr. 22/2002 contravin dispozi˛iilor art. 11 ∫i 148 din
Constitu˛ie, deoarece prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 232/2005 privind aprobarea Strategiei de reform„ a
sistemului judiciar pe perioada 2005—2007 ∫i a Planului de
ac˛iune pentru implementarea Strategiei de reform„ a
sistemului judiciar pe perioada 2005—2007 s-a ar„tat c„ se
inten˛ioneaz„ îeliminarea prevederilor care Ómpiedic„
executarea crean˛elor cet„˛enilor ∫i persoanelor juridice de
drept privat Ómpotriva statului ∫i a institu˛iilor publice,
precum ∫i reducerea duratei, simplificarea ∫i cre∫terea
transparen˛ei procedurilor de executare a hot„r‚rilor
judec„tore∫ti“.
Judec„toria Sectorului 3 Bucure∫ti apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor Ordonan˛ei
Guvernului nr. 22/2002 este Óntemeiat„, deoarece existen˛a
obliga˛iei legale a ordonatorilor de credite de a asigura Ón
buget creditele necesare pl„˛ii sumelor stabilite prin titluri
executorii este iluzorie c‚t timp nu exist„ o cale efectiv„
de a-l determina pe ordonatorul de credite s„ o
Óndeplineasc„.
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 consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este inadmisibil„ Ón ceea ce prive∫te art. 851 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 ∫i neÓntemeiat„ Ón
ceea ce prive∫te Ordonan˛a Guvernului nr. 22/2002,
invoc‚nd Ón acest sens jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale
Ón materie.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este inadmisibil„ Ón ceea ce prive∫te
art. 85 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 51/1998. Cu privire la prevederile Ordonan˛ei Guvernului
nr. 22/2002, arat„ c„, îindiferent de solu˛ia pe care o va
da Curtea Constitu˛ional„, consider„m c„ s-ar impune ca Ón
considerentele deciziei s„ se exprime o pozi˛ie a acesteia
fa˛„ de problemele ridicate Ón cauz„“, f„c‚nd Ón acest sens
referire la Hot„r‚rea pronun˛at„ de Curtea European„ a
Drepturilor Omului Ón Cauza ™andor Ómpotriva Rom‚niei.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, re˛ine
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 28 martie 2006 ∫i din 4 aprilie 2006,
pronun˛ate
Ón
dosarele
nr.
1.828/301/2006
∫i
nr. 1.832/301/2006, Judec„toria Sectorului 3 Bucure∫ti a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor îart. 2 din O.U.G.
nr. 43/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 119/2001 privind unele m„suri
pentru privatizarea Societ„˛ii Comerciale Combinatul
Siderurgic «Sidex» — S.A. Gala˛i ∫i a Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor
active ale statului, a dispozi˛iilor pct. 2 ale Articolului unic
din O.U.G. nr. 207/2005 ∫i a dispozi˛iilor Ordonan˛ei
nr. 22/2002“.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Mihaela Pi˛igoi ∫i Dan Ion
Pi˛igoi Ón cauze av‚nd ca obiect contesta˛ii la executare
silit„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in c„ prevederile art. 851 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 contravin dispozi˛iilor
constitu˛ionale ale art. 1 alin. (3)—(5), art. 15 alin. (2),
art. 16 alin. (2), art. 21, 53, art. 115 alin. (4) ∫i ale
art. 124 alin. (2). Se sus˛ine c„ prin Legea nr. 333/2001,
debitoarea A.V.A.S. a preluat toate drepturile ∫i obliga˛iile
C.E.C.— S.A. rezultate din actele juridice Óncheiate de
acesta cu Fondul Na˛ional de Investi˛ii, astfel Ónc‚t A.V.A.S.
nu apare Ón aceste raporturi ca o institu˛ie de drept public,
ci Ón calitate de comerciant debitor, f„r„ a se g„si Ón vreo
situa˛ie diferit„ fa˛„ de creditorii ei ori fa˛„ de oricare al˛i
debitori. A∫a fiind, nu se poate bucura de vreun tratament
juridic diferen˛iat dec‚t cu Ónc„lcarea, inadmisibil„, a
dispozi˛iilor constitu˛ionale privind egalitatea Ón drepturi,
accesul liber la justi˛ie, restr‚ngerea exerci˛iului unor
drepturi ∫i Ónf„ptuirea justi˛iei. Totodat„, textul de lege
criticat Óncalc„ art. 1 alin. (5) din Constitu˛ie, Óntruc‚t
edictarea acestuia s-a f„cut cu nerespectarea Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnic„ tehnic„ legislativ„
pentru elaborarea actelor normative ∫i constituie o dispozi˛ie
individual„, edictat„ Ón interesul unei singure persoane,
aduc‚nd atingere astfel ∫i dispozi˛iilor art. 1 alin. (3) ∫i (4)
din Constitu˛ie. De asemenea, nu exista o situa˛ie
extraordinar„ pentru adoptarea prevederilor legale criticate,
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Curtea, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.058/D/2006
la Dosarul nr. 1.055/D/2006, care este primul Ónregistrat.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Autorul excep˛iei solicit„ admiterea acesteia pentru
urm„toarele motive: prevederile art. 851 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 au fost Ón vigoare p‚n„
la 30 iunie 2006, dup„ care ∫i-au Óncetat efectele. Prin
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2006, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 782 din
15 septembrie 2006, termenul pentru ie∫irea lor din vigoare
a fost prelungit p‚n„ la 30 decembrie 2006, ceea ce
aduce atingere principiului neretroactivit„˛ii legii.
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 22/2002, autorul
excep˛iei sus˛ine oral concluziile scrise depuse la instan˛a
care a sesizat Curtea Constitu˛ional„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere, ca inadmisibil„, a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate privind prevederile art. 851 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998, ar„t‚nd c„ acestea nu
mai sunt Ón vigoare. Œn ceea ce prive∫te excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor Ordonan˛ei Guvernului
nr. 22/2002, consider„ c„ aceasta nu e Óntemeiat„,
invoc‚nd Ón acest sens jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale
Ón materie.

tu
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C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de
judec„torul-raportor, sus˛inerile autorului excep˛iei,
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,
a∫a cum rezult„ din motivarea acesteia, prevederile art. 851
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, introduse prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 43/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 469 din 2 iunie 2005, modificate prin
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 207/2005, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.193 din
30 decembrie 2005, ∫i prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
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alin. (4) privind condi˛iile adopt„rii ordonan˛elor de urgen˛„,
art. 124 alin. (2) referitor la unicitatea, impar˛ialitatea ∫i
egalitatea justi˛iei pentru to˛i ∫i Ón art. 148 referitor la
integrarea Ón Uniunea European„.
Examin‚nd excep˛ia, Curtea Constitu˛ional„ re˛ine
urm„toarele:
I. Potrivit alin. (3) al art. 851 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 51/1998, îdispozi˛iile alin. (1) ∫i (2) se aplic„
p‚n„ la data de 31 decembrie 2006 inclusiv“. Prin urmare,
Curtea constat„ c„ la data pronun˛„rii prezentei decizii
prevederile art. 851 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 51/1998 ∫i-au Óncetat aplicabilitatea. Or, conform art. 29
alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, aceasta decide asupra
excep˛iilor ridicate Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti sau de
arbitraj comercial privind neconstitu˛ionalitatea unei legi sau
ordonan˛e ori a unei dispozi˛ii dintr-o lege sau dintr-o
ordonan˛„ Ón vigoare.
A∫a fiind, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor
art. 851 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998
privind valorificarea unor active ale statului urmeaz„ a fi
respins„ ca devenit„ inadmisibil„.
II. Œn ceea ce prive∫te excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 22/2002, Curtea s-a
mai pronun˛at prin mai multe decizii, dintre care men˛ion„m
Decizia nr. 529 din 11 octombrie 2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.025 din
18 noiembrie 2005. Prin aceasta, Curtea a constatat c„
ordonan˛a a c„rei constitu˛ionalitate este contestat„ are o
evident„ finalitate de protec˛ie a patrimoniului institu˛iilor
publice, ca o premis„ indispensabil„ a derul„rii Ón condi˛ii
optime a activit„˛ii acestora ∫i, prin aceasta, a Óndeplinirii
atribu˛iilor ce le revin ca parte integrant„ a mecanismului
statului. Curtea a re˛inut c„ ar fi dispropor˛ionat ∫i
inechitabil a recunoa∫te creditorilor institu˛iilor publice
dreptul de a-∫i valorifica crean˛ele Ómpotriva acestora Ón
condi˛iile dreptului comun, cu consecin˛a perturb„rii grave a
activit„˛ii care constituie Óns„∫i ra˛iunea de a fi a unor
asemenea institu˛ii.
Curtea a statuat totodat„ c„ instituirea anumitor restric˛ii,
impuse de ra˛iuni evidente, Ón valorificarea dreptului
creditorului nu Ónseamn„ negarea posibilit„˛ii acestuia de a
∫i-l realiza.
Curtea constat„ c„ nu poate fi re˛inut„ critica privind
Ónc„lcarea prin prevederile Ordonan˛ei Guvernului
nr. 22/2002 a dispozi˛iilor art. 11 ∫i 148 din Constitu˛ie.
Astfel, nerespectarea de c„tre Guvern a obliga˛iilor
asumate prin Hot„r‚rea nr. 232/2005 nu poate face
obiectul controlului exercitat de Curtea Constitu˛ional„.
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Guvernului nr. 66/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 782 din 15 septembrie 2006,
precum ∫i prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 22/2002
privind executarea obliga˛iilor de plat„ ale institu˛iilor
publice, stabilite prin titluri executorii, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 288/2002, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 344 din
23 mai 2002.
Textele de lege criticate au urm„torul cuprins:
— Art. 851: î(1) Prin derogare de la dispozi˛iile art. 300 ∫i ale
art. 7208 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„, apelul ∫i recursul
suspend„ de drept executarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti
pronun˛ate Ón litigiile Óndreptate Ómpotriva A.V.A.S.
(2) Prin derogare de la dispozi˛iile art. 365 alin. 3 ∫i ale
art. 367 din Codul de procedur„ civil„, formularea ac˛iunii Ón
anulare Ómpotriva hot„r‚rii arbitrale Ón litigiile prev„zute la
alin. (1) suspend„ de drept executarea sentin˛ei arbitrale p‚n„
la data solu˛ion„rii irevocabile a ac˛iunii Ón anulare.
(3) Dispozi˛iile alin. (1) ∫i (2) se aplic„ p‚n„ la data de
31 decembrie 2006 inclusiv.“
Ordonan˛a Guvernului nr. 22/2002 privind executarea
obliga˛iilor de plat„ ale institu˛iilor publice, stabilite prin titluri
executorii:
îArt. 1: Executarea obliga˛iilor de plat„ ale institu˛iilor
publice Ón temeiul titlurilor executorii se realizeaz„ din sumele
aprobate prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se
Óncadreaz„ obliga˛ia de plat„ respectiv„.
Art. 2: Ordonatorii principali de credite bugetare au obliga˛ia
s„ dispun„ toate m„surile ce se impun, inclusiv vir„ri de credite
bugetare, Ón condi˛iile legii, pentru asigurarea Ón bugetele
proprii ∫i ale institu˛iilor din subordine a creditelor bugetare
necesare pentru efectuarea pl„˛ii sumelor stabilite prin titluri
executorii.
Art. 3: Œn procesul execut„rii silite a sumelor datorate de
c„tre institu˛iile publice Ón baza unor titluri executorii trezoreria
statului poate efectua numai opera˛iuni privind pl„˛i dispuse de
c„tre ordonatorii de credite, Ón limita creditelor bugetare ∫i a
destina˛iilor aprobate potrivit legii.
Art. 4: Persoanele care efectueaz„ opera˛iuni de pl„˛i prin
trezoreria statului, cu Ónc„lcarea prevederilor prezentei
ordonan˛e, sunt pedepsite potrivit legii.“
Prevederile legale criticate sunt considerate a fi contrare
dispozi˛iilor constitu˛ionale cuprinse Ón art. 1 alin. (3)—(5)
privind principiile generale de organizare a statului rom‚n,
art. 11 referitor la dreptul interna˛ional ∫i dreptul intern,
art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivit„˛ii legii,
art. 16 alin. (2) privind suprema˛ia legilor, art. 21 privind
accesul liber la justi˛ie, art. 53 privind restr‚ngerea
exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i, art. 115
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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:

I. Respinge, ca devenit„ inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 851 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, excep˛ie ridicat„ de Mihaela Pi˛igoi ∫i Ion
Dan Pi˛igoi Ón dosarele nr. 1.828/301/2006 ∫i nr. 1.832/301/2006 ale Judec„toriei Sectorului 3 Bucure∫ti.
II. Cu majoritate de voturi respinge, ca neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor Ordonan˛ei
Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obliga˛iilor de plat„ ale institu˛iilor publice, stabilite prin titluri executorii, excep˛ie
ridicat„ de aceia∫i autori Ón acelea∫i dosare.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 11 ianuarie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Instruc˛iunilor privind m„surile de combatere a anumitor boli ale animalelor
de acvacultur„ pentru implementarea Normei sanitare veterinare
privind condi˛iile de s„n„tate a animalelor care reglementeaz„ punerea pe pia˛„ a animalelor
∫i a produselor de acvacultur„, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 82/2006

or
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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,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 15.353 din 22 ianuarie 2007, Óntocmit de Direc˛ia general„ sanitar„ veterinar„
din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
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alimentelor jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce
la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin preia prevederile Deciziei
Comisiei 2004/453/CE privind implementarea Normei
sanitare veterinare privind condi˛iile de s„n„tate a
animalelor care reglementeaz„ punerea pe pia˛„ a
animalelor ∫i a produselor de acvacultur„, aprobat„ prin
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 82/2006 privind m„surile
de combatere a anumitor boli ale animalelor de
acvacultur„.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — Se aprob„ Instruc˛iunile privind m„surile de
combatere a anumitor boli ale animalelor de acvacultur„
pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind
condi˛iile de s„n„tate a animalelor care reglementeaz„
punerea pe pia˛„ a animalelor ∫i a produselor de
acvacultur„, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 82/2006, prev„zute Ón anexa care face parte
din prezentul ordin.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a
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pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
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Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Marian Avram
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Bucure∫ti, 1 februarie 2007.
Nr. 17.

ANEX√

INSTRUCﬁIUNI
privind m„surile de combatere a anumitor boli ale animalelor de acvacultur„
pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind condi˛iile de s„n„tate a animalelor
care reglementeaz„ punerea pe pia˛„ a animalelor ∫i a produselor de acvacultur„, aprobat„ prin
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 82/2006
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Cerin˛e pentru ca un teritoriu s„ fie considerat indemn de boal„

Criterii aplicabile programelor de supraveghere ∫i de eradicare

Cerin˛ele care trebuie s„ fie Óndeplinite pentru ca un
teritoriu s„ fie considerat indemn de una sau mai multe
dintre bolile enumerate Ón lista III din anexa nr. 1 la Norma
sanitar„ veterinar„ privind condi˛iile de s„n„tate a
animalelor care reglementeaz„ punerea pe pia˛„ a
animalelor ∫i a produselor de acvacultur„, aprobat„
prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 82/2006,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 399 din 9 mai 2006, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva 91/67/CEE, sunt definite Ón anexa nr. 1.

Criteriile pe care Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor le aplic„ Ón
cadrul unui program de combatere ∫i de eradicare privind
una sau mai multe dintre bolile men˛ionate Ón lista III din
anexa nr. 1 la norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 82/2006 sunt definite Ón
anexa nr. 2.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ARTICOLUL 3
Garan˛ii suplimentare

(1) Pe∫tii de acvacultur„ vii, precum ∫i icrele ∫i game˛ii
lor, introdu∫i/introduse Ón teritoriile indemne de anumite boli,
r„spund garan˛iilor, inclusiv garan˛iilor cu privire la ambalaj
∫i etichetare, ∫i cerin˛elor suplimentare speciale
corespunz„toare, prev„zute Ón certificatul de s„n„tate
Óntocmit Ón conformitate cu modelul prezentat Ón anexa
nr. 3, ˛in‚nd seama de notele explicative prev„zute Ón
anexa nr. 4.

(2) Cerin˛ele prev„zute la alin. (1) nu se aplic„ Ón cazul
Ón care icrele introduse Ón teritoriile indemne de anumite
boli sunt destinate consumului uman.
(3) Este necesar s„ se men˛in„ garan˛iile suplimentare
Ón cazul Ón care cerin˛ele definite Ón anexa nr. 5 sunt
Óndeplinite.
ARTICOLUL 4

Anexele nr. 1—5 fac parte integrant„ din prezentele
instruc˛iuni.

ANEXA Nr. 1
la instruc˛iuni

STATUTUL DE TERITORIU INDEMN DE BOAL√

(iii) capacitatea autorit„˛ii competente de a
Óntreprinde investiga˛ii rapide ∫i eficiente asupra
bolilor specifice;
(iv) accesul autorit„˛ii competente la laboratoarele
care dispun de mijloace permi˛‚nd diagnosticarea
∫i diferen˛ierea bolilor existente ∫i a bolilor
emergente;
1.2. infec˛ia nu a cuprins popula˛iile s„lbatice;
1.3. se aplic„ m„suri Ón domeniul schimburilor comerciale
de import ∫i export pentru a Ómpiedica introducerea bolii Ón
unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.
2. Un stat membru al Uniunii Europene Ón care ultima
manifestare clinic„ cunoscut„ a fost Ónregistrat„ pe
parcursul ultimilor 25 de ani sau Ón care statutul infec˛ios
nu era cunoscut Ónainte de aplicarea supravegherii-˛int„, de
exemplu, datorit„ absen˛ei condi˛iilor propice unei
manifest„ri clinice, poate fi considerat indemn de boal„ Ón
m„sura Ón care:
2.1. Óndepline∫te condi˛iile de siguran˛„ de baz„ fa˛„ de
boal„ descrise la pct. 1.1;
2.2. un sistem de supraveghere-˛int„ este func˛ional de
cel pu˛in 2 ani Ón unit„˛ile de acvacultur„ care de˛in una
dintre speciile sensibile, f„r„ ca agentul patogen s„ fi fost
detectat. Œn cazul Ón care ˛ara are regiuni unde simpla
supraveghere din unit„˛ile de acvacultur„ nu permite
colectarea unor date epidemiologice suficiente (atunci c‚nd
num„rul de unit„˛i de acvacultur„ este restr‚ns) ∫i care
ad„postesc una dintre speciile sensibile Ón stare s„lbatic„,
supravegherea-˛int„ trebuie s„ se refere ∫i la aceste
popula˛ii s„lbatice. Este necesar ca metodele de
e∫antionare ∫i dimensiunile e∫antioanelor s„ fie cel pu˛in
echivalente cu cele prev„zute de Decizia Comisiei
2001/183/CE sau Ón capitolele corespunz„toare din Codul
sanitar interna˛ional pentru animalele acvatice ∫i din
Manualul de teste de diagnostic pentru animalele acvatice,
publicate de Organiza˛ia Interna˛ional„ de Epizootii (OIE).
Este necesar ca metodele de diagnostic s„ fie cel pu˛in
echivalente cu cele stabilite Ón capitolele corespunz„toare
din Manualul de teste de diagnostic pentru animalele
acvatice al OIE.
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Rom‚nia poate fi considerat„ indemn„ de o boal„ Ón
cazul Ón care niciuna dintre speciile sensibile nu este
prezent„ sau Ón cazul Ón care Óndepline∫te condi˛iile
enumerate la pct. 1 sau 2. Œn cazul Ón care Rom‚nia
Ómparte un bazin hidrografic cu unul sau mai multe alte
state membre ale Uniunii Europene, acesta nu poate fi
declarat indemn de boal„ dec‚t atunci c‚nd toate zonele
comune ale bazinului hidrografic sunt declarate zone
indemne de boal„ Ón toate statele membre respective ale
Uniunii Europene.
1. Un stat membru al Uniunii Europene Ón care niciun
caz de boal„ nu a fost observat de cel pu˛in 25 de ani, Ón
ciuda condi˛iilor propice unei manifest„ri clinice, poate fi
considerat indemn de boal„ Ón m„sura Ón care:
1.1. au fost respectate timp de cel pu˛in 10 ani, Ón
permanen˛„, condi˛iile de biosecuritate de baz„ fa˛„ de
boal„; aceste condi˛ii se refer„ cel pu˛in la urm„toarele
aspecte:
a) boala se declar„ Ón mod obligatoriu la autoritatea
competent„, inclusiv Ón cazuri de simpl„ suspiciune;
b) este func˛ional Ón ˛ar„ un sistem de detectare
precoce, care asigur„ depistarea rapid„ a semnelor care
las„ s„ se b„nuiasc„ prezen˛a unei boli existente sau
apari˛ia unei boli emergente ori a unei mortalit„˛i anormale
la animalele acvatice care tr„iesc Óntr-o unitate de
acvacultur„ sau Ón stare s„lbatic„, precum ∫i comunicarea
rapid„ a faptelor autorit„˛ii competente, Ón vederea
declan∫„rii unei anchete diagnostice Óntr-un termen minim;
aceasta presupune Ón special:
(i) accesul la laboratoare capabile s„ diagnosticheze
∫i s„ diferen˛ieze bolile care trebuie luate Ón
considerare;
(ii) formarea de medici veterinari sau de speciali∫ti
Ón s„n„tatea pe∫tilor Ón domeniul detect„rii ∫i
declar„rii cazurilor de boal„.
Sistemul de detectare precoce trebuie s„ dispun„ de cel
pu˛in urm„toarele elemente:
(i) cunoa∫terea semnelor caracteristice ale bolilor
constatate Ón r‚ndul personalului din unit„˛ile de
acvacultur„ sau care lucreaz„ la procesarea
animalelor acvatice;
(ii) formarea de medici veterinari sau de speciali∫ti
Ón s„n„tatea animalelor acvatice Ón domeniul
recunoa∫terii ∫i declar„rii cazurilor de boal„;
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A. ﬁar„ indemn„ de boal„
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Cerin˛e pentru statutul de teritoriu indemn de boal„

B. Zon„ indemn„ de boal„

O zon„ indemn„ de boal„ poate fi stabilit„ pe teritoriul
unui stat membru al Uniunii Europene cu statut de infectat
sau necunoscut fa˛„ de o boal„, Ón m„sura Ón care niciuna
dintre speciile sensibile nu este prezent„ Ón zon„ sau Ón
m„sura Ón care zona Óndepline∫te condi˛iile men˛ionate la
pct. 1 sau 2. O zon„ indemn„ de boal„ trebuie s„
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(ii) formarea de medici veterinari sau de speciali∫ti
Ón s„n„tatea animalelor acvatice Ón domeniul
recunoa∫terii ∫i declar„rii cazurilor de boal„;
(iii) capacitatea autorit„˛ii competente de a
Óntreprinde investiga˛ii rapide ∫i eficiente asupra
bolilor specifice;
(iv) accesul autorit„˛ii competente la laboratoarele
care dispun de mijloace permi˛‚nd diagnosticarea
∫i diferen˛ierea bolilor existente ∫i a bolilor
emergente;
1.2. infec˛ia nu a cuprins popula˛iile s„lbatice;
1.3. se aplic„ m„suri Ón domeniul schimburilor
comerciale de import ∫i export pentru a Ómpiedica
introducerea bolii Ón zon„.
2. O zon„ Ón care ultima manifestare clinic„ cunoscut„
a fost Ónregistrat„ pe parcursul ultimilor 25 de ani sau Ón
care statutul infec˛ios nu era cunoscut Ónainte de aplicarea
supravegherii ˛int„, de exemplu, datorit„ absen˛ei condi˛iilor
propice unei manifest„ri clinice, poate fi considerat„
indemn„ de boal„ Ón m„sura Ón care:
2.1. Óndepline∫te condi˛iile de biosecuritate de baz„ fa˛„
de boal„, descrise la pct. 1.1;
2.2. este func˛ional un sistem de supraveghere ˛int„ de
cel pu˛in 2 ani Ón unit„˛ile de acvacultur„ care de˛in una
dintre speciile sensibile, f„r„ ca agentul patogen s„ fi fost
detectat. Œn cazul Ón care ˛ara are regiuni unde simpla
supraveghere din unit„˛ile de acvacultur„ nu permite
colectarea unor date epidemiologice suficiente (atunci c‚nd
num„rul de unit„˛i de acvacultur„ este restr‚ns) ∫i care
ad„postesc una dintre speciile sensibile Ón stare s„lbatic„,
supravegherea ˛int„ trebuie s„ se refere ∫i la aceste
popula˛ii s„lbatice. Este necesar ca metodele de
e∫antionare ∫i dimensiunile e∫antioanelor s„ fie cel pu˛in
echivalente cu cele prev„zute Ón Decizia Comisiei
2001/183/CE sau Ón capitolele corespunz„toare din Codul
sanitar interna˛ional pentru animalele acvatice ∫i din
Manualul de teste de diagnostic pentru animalele acvatice,
publicate de OIE. Este necesar ca metodele de diagnostic
s„ fie cel pu˛in echivalente cu cele stabilite Ón capitolele
corespunz„toare din Manualul de teste de diagnostic pentru
animalele acvatice al OIE.
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cuprind„ unul sau mai multe bazine hidrografice Óntregi, de
la izvorul unei ape la mare, sau o parte a unui bazin
hidrografic, de la izvor la o barier„ natural„ ori artificial„
care Ómpiedic„ migrarea c„tre amonte a pe∫tilor provenind
din sec˛iuni aflate pe cursul de ap„ Ón aval. Aceast„ zon„
trebuie s„ fie clar delimitat„ de c„tre autoritatea
competent„, pe o hart„ a teritoriului ˛„rii respective.
Œn cazul Ón care acoper„ teritoriul mai multor state
membre ale Uniunii Europene, un bazin hidrografic nu
poate fi declarat zon„ indemn„ de boal„ dec‚t Ón cazul Ón
care condi˛iile enun˛ate Ón continuare se aplic„ pentru toate
p„r˛ile zonei. Este necesar ca totalitatea statelor membre
interesate ale Uniunii Europene s„ cear„ autorizarea zonei.
1. O zon„ Ón care:
1.1. au fost respectate timp de cel pu˛in 10 ani, Ón
permanen˛„, condi˛iile de biosecuritate de baz„ fa˛„ de
boal„. Aceste condi˛ii se refer„ cel pu˛in la urm„toarele
aspecte:
a) boala se declar„ obligatoriu la autoritatea
competent„, inclusiv Ón cazuri de simpl„ suspiciune;
b) este func˛ional Ón ˛ar„ un sistem de detectare
precoce, care asigur„ depistarea rapid„ a semnelor care
las„ s„ se b„nuiasc„ prezen˛a unei boli existente sau
apari˛ia unei boli emergente ori a unei mortalit„˛i anormale
la animalele acvatice care tr„iesc Óntr-o unitate de
acvacultur„ sau Ón stare s„lbatic„, precum ∫i comunicarea
rapid„ a faptelor autorit„˛ii competente, Ón vederea
declan∫„rii unei anchete diagnostice Óntr-un termen minim.
Aceasta presupune Ón special:
(i) accesul la laboratoare capabile s„ diagnosticheze
∫i s„ diferen˛ieze bolile care trebuie luate Ón
considerare;
(ii) formarea de medici veterinari sau de speciali∫ti
Ón s„n„tatea pe∫tilor Ón domeniul detect„rii ∫i
declar„rii cazurilor de boal„.
Sistemul de detectare precoce trebuie s„ dispun„ de
cel pu˛in urm„toarele elemente:
(i) cunoa∫terea semnelor caracteristice ale bolilor
constatate Ón r‚ndul personalului din unit„˛ile de
acvacultur„ sau care lucreaz„ la procesarea
animalelor acvatice;
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ANEXA Nr. 2
la instruc˛iuni

PROGRAME DE SUPRAVEGHERE ™I DE ERADICARE

Criterii minime ce se aplic„ Ón cadrul unui program de supraveghere ∫i de eradicare
privind anumite boli men˛ionate Ón lista III din anexa nr. 1 la norma sanitar„ veterinar„ aprobat„
prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 82/2006
A. Criterii minime ce se aplic„ de Autoritatea Na˛ional„
Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor Ón cadrul unui
program aprobat de supraveghere ∫i de eradicare

1. Boala se declar„ obligatoriu la autoritatea competent„,
inclusiv Ón cazuri de simpl„ suspiciune.
2. Este func˛ional Ón ˛ar„ un sistem de detectare
precoce, care asigur„ depistarea rapid„ a semnelor care
las„ s„ se b„nuiasc„ prezen˛a unei boli existente sau
apari˛ia unei boli emergente ori a unei mortalit„˛i anormale
la animalele acvatice care tr„iesc Óntr-o unitate de
acvacultur„ sau Ón stare s„lbatic„, precum ∫i comunicarea
rapid„ a faptelor autorit„˛ii competente Ón vederea
declan∫„rii unei anchete diagnostice Óntr-un termen minim.
Aceasta presupune Ón special:

(i) accesul la laboratoare capabile s„ diagnosticheze
∫i s„ diferen˛ieze bolile care trebuie luate Ón
considerare;
(ii) formarea de medici veterinari sau de speciali∫ti
Ón s„n„tatea pe∫tilor Ón domeniul detect„rii ∫i
declar„rii cazurilor de boal„.
Sistemul de detectare precoce se sprijin„ cel pu˛in pe
urm„toarele elemente:
2.1. cunoa∫terea semnelor caracteristice ale bolilor
constatate Ón r‚ndul personalului din unit„˛ile de acvacultur„
sau care lucreaz„ la procesarea animalelor acvatice;
2.2. formarea de medici veterinari sau de speciali∫ti Ón
s„n„tatea animalelor acvatice Ón domeniul recunoa∫terii ∫i
declar„rii cazurilor de boal„;
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stabili dac„ unii pe∫ti au p„r„sit exploata˛ia Ón perioada
care a precedat constatarea suspiciunii.
4. Œn cazul Ón care ancheta epizootic„ arat„ c„ boala a
fost introdus„ Ón una sau mai multe exploata˛ii sau Ón
Óntinderile de ap„ nedelimitate, dispozi˛iile de la pct. 1 se
aplic„ acestor zone ∫i:
4.1. toate exploata˛iile situate Ón acela∫i bazin hidrografic
sau Ón aceea∫i zon„ litoral„ sunt puse sub supraveghere
oficial„;
4.2. niciun pe∫te, ou sau gamet nu p„r„∫e∫te aceste
exploata˛ii f„r„ autoriza˛ia serviciului oficial.
5. Œn ceea ce prive∫te bazinele hidrografice ∫i zonele
litorale de mare Óntindere, serviciul oficial poate decide s„
limiteze aceast„ m„sur„ la o zon„ mai restr‚ns„, apropiat„
de exploata˛ia suspect„ de a fi infectat„, Ón cazul Ón care
consider„ c„ aceast„ zon„ prezint„ toate garan˛iile pentru
a Ómpiedica propagarea bolii.
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C. M„surile aplicate de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor Ón cazul confirm„rii
unei boli
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1. Exploata˛ia sau locul care ad„poste∫te pe∫tii infecta˛i
este supus„/supus de Óndat„ unor restric˛ii, niciun pe∫te viu
nu este introdus Ón locurile respective ∫i niciun pe∫te nu
p„r„se∫te exploata˛ia dec‚t cu autoriza˛ia dat„ de
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor.
2. Restric˛iile sunt men˛inute p‚n„ ce boala a fost
eradicat„ datorit„ aplic„rii dispozi˛iilor de la pct. 2.1 sau de
la pct. 2.2.
2.1. Blocarea imediat„ a tuturor stocurilor de pe∫te
existente Ón unitate prin:
a) sacrificarea tuturor pe∫tilor vii sub supravegherea
serviciului oficial sau, Ón cazul pe∫tilor care au atins
dimensiunea comercial„ ∫i care nu prezint„ niciun semn
clinic de boal„, prin sacrificare sub supravegherea
serviciului oficial Óns„rcinat cu comercializarea ori
prelucrarea pentru consumul uman. Œn acest din urm„ caz,
serviciul oficial se asigur„ ca pe∫tii s„ fie sacrifica˛i ∫i
eviscera˛i de Óndat„ ∫i ca aceste opera˛ii s„ se efectueze
Ón condi˛ii care s„ Ómpiedice propagarea agen˛ilor patogeni.
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor poate s„ permit„, de la caz la caz ∫i
˛in‚nd seama de riscul de propagare a bolii la alte
exploata˛ii sau popula˛ii s„lbatice, ca pe∫tii care nu au
dimensiunea comercial„ s„ r„m‚n„ Ón exploata˛ie p‚n„ ce
ating aceast„ dimensiune;
b) vidarea tuturor bazinelor din unitate sau a
ecosistemului (∫i, dup„ caz, dezinfec˛ia), pe parcursul unei
perioade suficiente de sanita˛ie, ˛in‚nd seama de
sec˛iunea 1.7 din ultima edi˛ie a Codului sanitar
interna˛ional pentru animalele acvatice al OIE.
2.2. M„suri progresive destinate s„ elimine infec˛ia din
unit„˛ile sau ecosistemele infectate:
a) Óndep„rtarea ∫i distrugerea pe∫tilor mor˛i ∫i a pe∫tilor
care prezint„ semne clinice ale bolii ∫i prin recoltarea
pe∫tilor care nu prezint„ semne clinice ale bolii, p‚n„ ce
toate unit„˛ile epidemiologice ale ecosistemului afectat de
boal„ sunt golite de pe∫ti ∫i dezinfectate;
b) Óndep„rtarea ∫i distrugerea pe∫tilor mor˛i ∫i a pe∫tilor
care prezint„ semne clinice ale bolii, Ón cazul Ón care
retragerea ∫i/sau dezinfec˛ia sunt dificile din cauza naturii
amplasamentului (de exemplu, bazin fluvial sau lac cu o
Óntindere vast„).
3. Pentru a favoriza igienizarea ∫i eradicarea rapid„ a
bolii Ón locurile infectate, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor poate s„ permit„
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2.3. capacitatea autorit„˛ii competente de a Óntreprinde
investiga˛ii rapide ∫i eficiente asupra bolilor specifice;
2.4. accesul autorit„˛ii competente la laboratoarele care
dispun de mijloace permi˛‚nd diagnosticarea ∫i diferen˛ierea
bolilor existente ∫i a bolilor emergente.
3. Se aplic„ m„suri Ón domeniul schimburilor comerciale
de import ∫i export, pentru a Ómpiedica introducerea bolii Ón
Rom‚nia.
4. Este func˛ional un sistem de supraveghere ˛int„ Ón
unit„˛ile de acvacultur„ care de˛in una dintre speciile
sensibile. Œn cazul Ón care ˛ara are regiuni unde simpla
supraveghere din unit„˛ile de acvacultur„ nu permite
colectarea unor date epidemiologice suficiente atunci c‚nd
num„rul de unit„˛i de acvacultur„ este restr‚ns ∫i care
ad„postesc una dintre speciile sensibile Ón stare s„lbatic„,
supravegherea ˛int„ trebuie s„ se refere ∫i la aceste
popula˛ii s„lbatice. Este necesar ca metodele de
e∫antionare ∫i dimensiunile e∫antioanelor s„ fie cel pu˛in
echivalente cu cele prev„zute de Decizia Comisiei
2001/183/CE sau Ón capitolele corespunz„toare din Codul
sanitar interna˛ional pentru animalele acvatice ∫i din
Manualul de teste de diagnostic pentru animalele acvatice,
publicate de OIE. Este necesar ca metodele de diagnostic
s„ fie cel pu˛in echivalente cu cele stabilite Ón capitolele
corespunz„toare din Manualul de teste de diagnostic pentru
animalele acvatice al OIE.
5. Este necesar ca programul de supraveghere ∫i de
eradicare s„ fie pus Ón aplicare p‚n„ c‚nd sunt Óndeplinite
cerin˛ele prev„zute Ón anexa nr. 1 ∫i toat„ Rom‚nia sau o
parte a ei pot fi considerate indemne de boal„.
6. Œn fiecare an, p‚n„ la data de 1 mai, Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor prezint„ Comisiei Europene un raport care
furnizeaz„ informa˛ii privind num„rul de suspiciuni, num„rul
de confirm„ri, num„rul de exploata˛ii ∫i de amplasamente
supuse unor restric˛ii, num„rul de restric˛ii ridicate ∫i
rezultatul tuturor programelor de supraveghere activ„
aplicate Ón anul calendaristic precedent. Aceste informa˛ii
sunt prezentate cu ajutorul urm„torului tabel:

ex

Statul membru ∫i boala
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Num„r de suspiciuni
Num„r de confirm„ri
Num„r de exploata˛ii ∫i de amplasamente supuse unor
restric˛ii
Num„r de restric˛ii ridicate
Num„r de exploata˛ii ∫i de pe∫ti/pooluri de pe∫te
e∫antionate
Num„r de pe∫ti Ón stare s„lbatic„/pooluri de pe∫te
e∫antionate ∫i Ón ce bazine hidrografice
Rezultatul e∫antion„rii
B. M„surile aplicate de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor Ón cazul apari˛iei
suspiciunii unei boli

1. Sunt prelevate e∫antioane corespunz„toare Ón
vederea efectu„rii testelor de depistare a prezen˛ei
agentului patogen respectiv.
2. Œn a∫teptarea rezultatelor testelor men˛ionate la
pct. 1, autoritatea competent„ pune exploata˛ia sub
supraveghere oficial„, sunt puse Ón aplicare toate m„surile
de combatere care se impun ∫i niciun pe∫te nu p„r„∫e∫te
exploata˛ia respectiv„ dec‚t cu autoriza˛ia serviciului oficial.
3. Œn cazul Ón care testele men˛ionate la pct. 1 pun Ón
eviden˛„ prezen˛a unui agent patogen sau semne clinice,
se efectueaz„ o anchet„ epizootic„ de c„tre serviciul oficial
pentru a identifica posibilele c„i de contaminare ∫i pentru a
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ca pe∫tii care nu prezint„ semne clinice ale bolii s„ fie
transporta˛i, sub supravegherea sa, Ón alte exploata˛ii sau
Ón zone din statul membru respectiv, care nu sunt
declarate indemne de boal„ ori care nu fac obiectul unui
program aprobat de combatere ∫i de eradicare.
4. Pe∫tii Óndep„rta˛i prin aplicarea m„surilor prev„zute la
pct. 2.1 ∫i 2.2 sunt elimina˛i Ón conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002.

5. Pe∫tii utiliza˛i pentru repopularea amplasamentelor
trebuie s„ provin„ din surse oficial recunoscute ca indemne
de boal„.
6. Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor ia m„surile necesare pentru a
Ómpiedica propagarea bolii la alte unit„˛i de acvacultur„ sau
la pe∫ti Ón stare s„lbatic„.

ANEXA Nr. 3
la instruc˛iuni

CERTIFICAT DE S√N√TATE

privind introducerea pe pia˛„(1) [de pe∫ti vii]1, [icre]1 ∫i [game˛i] apar˛in‚nd speciilor susceptibile1 [la viremia de prim„var„
a crapului]1, [necroza pancreatic„ infec˛ioas„]1, [boala bacterian„ a rinichiului]1 [∫i]1 la [Gyrodactylus salaris],
destina˛i cresc„toriei sau reproducerii Ón teritoriile declarate indemne de c„tre Comunitate
sau care fac obiectul unui program de combatere ∫i de eradicare privind una sau mai multe dintre aceste boli
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— Model —
ORIGINAL

or

Cod de referin˛„ nr.:

2. Destina˛ia lotului
2.1. Statul membru: ..................................................
.............................................................................
2.2. Zona sau partea din statul membru: ...............
.............................................................................
2.3. Exploata˛ia de destina˛ie, nume: ......................
.............................................................................
2.4. Adresa sau loca˛ia exploata˛iei: .......................
.............................................................................
(3)2.5. Locul de destina˛ie: ........................................
.............................................................................
2.6. Numele, adresa ∫i num„rul de telefon ale
destinatarului: .....................................................
.............................................................................
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1. Locul de origine al transportului
1.1. Statul membru de origine: ..............................
...................................................................................

in

Locul recolt„rii: .............................................

us

iv

(2)1.4.
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rm
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g

...................................................................................
1.3. Adresa sau loca˛ia exploata˛iei: .....................
...................................................................................

ra
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...................................................................................
1.2. Exploata˛ia de origine, nume: ........................
...................................................................................
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...................................................................................
1.5. Numele, adresa ∫i num„rul de telefon ale
expeditorului: ............................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
3. Modul de transport ∫i identificarea lotului (4)
3.1. Modul de transport: (1) [camion] (1) [cale ferat„] (1) [nav„] (1) [avion]
3.2. (1) [Num„rul (numerele) de Ónmatriculare] (1) [Numele navei] (1) [Num„rul zborului]: ........................................
3.3. Date privind identificarea lotului: ...........................................................................................................................
4. Descrierea lotului
® Provenien˛„ de cresc„torie ® Provenien˛„ s„lbatic„ ® Game˛i ® Icre fecundate ® Icre nefecundate
® Larve/alevini
Specie
Nume ∫tiin˛ific

Nume comun

Greutatea total„
a lotului
(1) [Num„r de pe∫ti]

Volumul
(1) [icrelor]
(1) [game˛ilor]

V‚rsta animalelor
vii
® > 24 de luni
® 12—24 de luni
® 0—12 luni
® necunoscut„

5. Atestare de s„n„tate
Subsemnatul certific c„ (1) [pe∫tii] (1) [∫i] (1) [icrele] (1) [∫i] (1) [game˛ii] care constituie prezentul lot ∫i care apar˛in
speciilor sensibile (5) la (1) [viremia de prim„var„ a crapului] (1) [∫i] (1) [necroza pancreatic„ infec˛ioas„] (1) [∫i] (1)
[renibacterioz„] (1) [∫i] (1) [Gyrodactylus salaris], men˛ionate la pct. 4 din prezentul certificat, Óndeplinesc urm„toarele
condi˛ii:
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5.1.
fie: (1) [provin din urm„torul teritoriu: ..........., care este considerat indemn de (1) [VPC] (1) [∫i] (1) [NPI] (1) [∫i] (1)
1
[BKD] ( ) ∫i (1) [G. salaris], Ón conformitate cu anexa nr. I la Decizia 2004/453/CE(6), ∫i ale c„rui exploata˛ii cu cresc„torii
de specii sensibile (5) la (1) [VPC] (1) [∫i] (1) [NPI] (1) [∫i] (1) [BKD] (1) [∫i] (1) [G. salaris] sunt Ón totalitate sub
supravegherea autorit„˛ii competente ∫i]
sau: (1) [provin din urm„toarea exploata˛ie: ............. (7), care este pus„ sub supravegherea autorit„˛ii competente
∫i care, Ón anul Ón care sunt susceptibile s„ apar„ cazuri de (1) [VPC] (1) [∫i] (1) [NPI] (1) [∫i] (1) [de BKD], a f„cut, de
cel pu˛in 2 ani, obiectul unor inspec˛ii efectuate de autoritatea competent„ Ón sprijinul programelor de e∫antionare cel
pu˛in echivalente cu cele prev„zute de Decizia Comisiei 2001/183/CE(8) sau Ón sprijinul metodelor de supraveghere
descrise Ón cap. 1.1.4 ∫i Ón capitolele corespunz„toare bolii respective din Manualul de teste de diagnostic pentru
animalele acvatice al OIE, fiind efectuate teste de laborator Ón conformitate cu capitolele corespunz„toare din ultima edi˛ie
a Manualului de teste de diagnostic pentru animalele acvatice al OIE ∫i toate testele av‚nd rezultate negative ∫i]
sau: (9) [provin din urm„toarea exploata˛ie continental„: ............. (7), care este pus„ sub supravegherea autorit„˛ii
competente ∫i Ón care au fost observate pe parcursul ultimilor 2 ani cazuri de [VPC] (1) [∫i] (1) [de NPI] (1) [∫i] (1)
[de BKD], dar Ón care totalitatea pe∫tilor a fost retras„, toate iazurile, rezervoarele sau alte instala˛ii ∫i echipamente au
fost dezinfectate sub supravegherea autorit„˛ii competente ∫i a fost efectuat„ repopularea cu pe∫ti provenind dintr-o surs„
recunoscut„ oficial ca indemn„ de c„tre autoritatea competent„ dup„ punerea Ón aplicare a unui program de e∫antionare
cel pu˛in echivalent cu cele prev„zute de Decizia Comisiei 2001/183/CE(8) sau a metodelor de supraveghere descrise Ón
cap. 1.1.4 ∫i Ón capitolele corespunz„toare bolii respective din Manualul de teste de diagnostic pentru animalele acvatice
al OIE, fiind efectuate teste de laborator Ón conformitate cu capitolele corespunz„toare din ultima edi˛ie a Manualului de
teste de diagnostic pentru animalele acvatice al OIE ∫i toate testele av‚nd rezultate negative ∫i]
sau: (10) [provin din urm„toarea exploata˛ie continental„: ............. (7), care este pus„ sub supravegherea autorit„˛ii
competente ∫i care, Ón anul Ón care sunt susceptibile s„ apar„ cazuri de boal„ datorat„ G. salaris, a f„cut, de cel pu˛in
2 ani, obiectul unor inspec˛ii efectuate de autoritatea competent„, dimensiunea e∫antionului fiind cel pu˛in echivalent„ cu
cea prev„zut„ pentru programele de e∫antionare definite prin Decizia Comisiei 2001/183/CE(8), fiind efectuate o
e∫antionare ∫i teste de laborator Ón conformitate cu capitolele corespunz„toare din ultima edi˛ie a Manualului de teste de
diagnostic pentru animalele acvatice al OIE ∫i toate testele av‚nd rezultate negative; exploata˛ia este situat„ fie Óntr-o
parte (11) a bazinului hidrografic declarat„ indemn„ (12) de G. salaris, fie Óntr-un bazin hidrografic declarat indemn (12) de
G. salaris, toate celelalte bazine hidrografice care dau Ón acela∫i estuar fiind declarate indemne (12), (13) de G. salaris ∫i]
sau: (10) [provin din urm„toarea exploata˛ie de coast„: ............ (7), care este pus„ sub supravegherea autorit„˛ii
competente ∫i este situat„ Óntr-o zon„ litoral„ a c„rei salinitate este mai mic„ de 2,5% ∫i Ón care toate bazinele
hidrografice care dau Ón acela∫i estuar sunt declarate indemne (12), (13) de G. salaris ∫i]
sau: (10) [provin din urm„toarea exploata˛ie de coast„: ........... (7), care este pus„ sub supravegherea autorit„˛ii
competente ∫i este situat„ Óntr-o zon„ litoral„ Ón care apa de mare prezint„ o salinitate mai mare de 2,5% ∫i Ón care
niciun pe∫te viu din speciile sensibile (5) nu a fost introdus Ón ultimele 14 zile ∫i]
sau: ( 14) [provin din urm„toarea exploata˛ie: ............... ( 7), care este pus„ sub supravegherea autorit„˛ii
competente ∫i Ón care icrele au fost dezinfectate Ón conformitate cu anexa nr. 5.2.1 la Codul sanitar interna˛ional pentru
animalele acvatice al OIE, edi˛ia a 6-a (2003), pentru a asigura eliminarea parazi˛ilor apar˛in‚nd speciei G. salaris ∫i]
— Ón care (1) [VPC] (1) [∫i] (1) [NPI] (1) [∫i] (1) [BKD] [∫i] (1) [G. salaris] sunt cu declarare obligatorie la autoritatea
competent„, cazurile notificate de suspiciune de infec˛ie trebuind s„ fac„ de Óndat„ obiectul unei anchete din partea
serviciilor oficiale; ∫i
— Ón care orice introducere a speciilor sensibile5 (1) [la VPC] (1) [∫i] (1) [la NPI] (1) [∫i] (1) [la BKD] [∫i] (1)
[la G. salaris] a fost efectuat„ provenind dintr-o zon„ sau dintr-o exploata˛ie recunoscut„ oficial ca fiind indemn„ de (1)
[VPC] (1) [∫i] (1) [NPI] (1) [∫i] (1) [BKD] [∫i] (1) [G. salaris]; ∫i
— (15) [— Ón care pe∫tii nu au fost vaccina˛i contra (1) [NPI] (1) [∫i] (1) [BKD] [∫i]
5.2. Óndeplinesc urm„toarele condi˛ii:
a) nu au fost, de la (1) [colectare] (1) [capturare] pu∫i Ón contact cu alte animale acvatice vii ∫i nici cu icrele sau
game˛ii lor, cu un statut sanitar inferior;
b) nu sunt destina˛i s„ fie distru∫i sau sacrifica˛i Ón cadrul unui plan de eradicare a bolilor enumerate Ón coloana 1
din anexa A la Directiva 91/67/CEE;
c) nu provin dintr-o exploata˛ie care face obiectul unor interdic˛ii legate de motive de s„n„tate animal„;
d) nu prezint„ niciun semn clinic de boal„ Ón ziua Ómbarc„rii;
e) au f„cut obiectul unui examen vizual practicat pe un e∫antion reprezentativ prelevat din lot Ón mod aleatoriu,
incluz‚nd toate p„r˛ile lotului de origini diferite, f„r„ s„ fie detectat„ nicio alt„ specie Ón afar„ de cele indicate la pct. 4
din prezentul certificat;
f) au fost pu∫i Ón (1) [ap„] (1) [ghea˛„] de o calitate care nu este susceptibil„ s„ modifice statutul lor sanitar; ∫i
g) au fost pu∫i (1) [Ón containere etan∫e curate, Ón prealabil dezinfectate cu un dezinfectant autorizat ∫i identifica˛i
pe fa˛a lor exterioar„ printr-o etichet„ lizibil„] (1) [Óntr-o nav„ cu vivier„ de pe∫te, ale c„rei cal„ ∫i sistem de pompare au
fost Ón prealabil debarasate de orice pe∫te, cur„˛ate ∫i dezinfectate cu un dezinfectant autorizat, prev„zut„ cu un
certificat] purt‚nd indica˛iile utile men˛ionate la pct. 1 ∫i 2 din prezentul certificat, precum ∫i urm„toarea men˛iune:
î(1) [Pe∫ti vii] (1) [∫i] (1) [icre] (1) [∫i] (1) [game˛i] apar˛in‚nd speciilor sensibile la (1) [VPC] (1) [∫i] (1) [NPI] (1) [∫i]
(1) [BKD] [∫i] (1) [Gyrodactylus salaris], a c„ror introducere pe pia˛„ este autorizat„ Ón zonele Comunit„˛ii care au un
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statut desemnat sau un program aprobat de combatere ∫i de eradicare Ón ceea ce prive∫te (1) [viremia de prim„var„ a
crapului] (1) [∫i] (1) [necroza pancreatic„ infec˛ioas„] (1) [∫i] (1) [boala bacterian„ a rinichiului] (1) [∫i] (1) [G. salaris].“
Œntocmit la ................................................, la .......................................................................... .
(locul)

(data)

..............................................
(semn„tura inspectorului oficial)

...........................................................
(numele cu majuscule, calific„rile ∫i titlul)

™tampila oficial„
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(1) Se elimin„ men˛iunile inutile.
(2) Se indic„ Ón cazul Ón care este diferit de locul de origine.
(3) Se indic„ Ón cazul Ón care este diferit de exploata˛ia de destina˛ie.
(4) Pentru vagoane sau camioane, se indic„ num„rul de Ónmatriculare, iar pentru nave, numele. Pentru avioane,
se indic„ num„rul zborului (dac„ este cunoscut). Œn cazul Ón care transportul se efectueaz„ Ón containere sau Ón l„zi, se
indic„ la rubrica 3.3 num„rul lor total, precum ∫i, dup„ caz, numerele lor.
(5) A se vedea Ón continuare lista speciilor sensibile cunoscute.
Boal„
Specii sensibile*)
Viremia de prim„var„ a crapului (VPC)
Crap comun ∫i crap japonez Koy (Cyprinus carpio), cosa∫
(Ctenopharyngodon idellus), s‚ngerul (Hypophthalmichthys
molitrix), novac (Aristichthys nobilis), caras (Carassius
carassius), caras auriu (C. auratus), babu∫c„ (Rutilus
rutilus), v„duvi˛„ (Leuciscus idus), lin (Tinca tinca) ∫i somn
(Silurus glanis)
Necroza pancreatic„ infec˛ioas„ (NPI)
P„str„v curcubeu (Oncorhynchus mykiss), p„str„v f‚nt‚nel
(Salvelinus fontinalis), p„str„v indigen (Salmo trutta),
somon de Atlantic (Salmo salar) ∫i mai multe specii de
somon de Pacific (Oncorhynchus spp.)
Boala bacterian„ a rinichiului sau BKD
Pe∫ti din familia salmonidelor
Gyrodactylus salaris
Somon de Atlantic (Salmo salar), p„str„v curcubeu
(Oncorhynchus mykiss), p„str„v arctic (Salvelinus alpinus),
p„str„v f‚nt‚nel (S. fontinalis), lipan (Thymallus thymallus),
p„str„v de lac din America de Nord (Salvelinus
namaycush) ∫i p„str„v indigen (Salmo trutta). Celelalte
specii de pe∫te care se g„sesc Ón locuri Ón care una
dintre speciile citate anterior este prezent„ sunt, de
asemenea, considerate ca fiind specii sensibile.
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(6) JO L 156 din 30 aprilie 2004.
(7) Numele ∫i adresa exploata˛iei.
(8) Decizia 2001/183/CE ce stabile∫te Modelul A—CE (absen˛a semnelor clinice dovedit„ de cel pu˛in 4 ani,
dintre care 2 ani de supraveghere activ„ ˛int„) sau Modelul B—CE (absen˛a semnelor clinice dovedit„ de cel pu˛in 6 ani,
dintre care 2 ani de supraveghere activ„ ˛int„) ∫i metodele de supraveghere descrise Ón cap. 1.1.4 ∫i Ón capitolele
corespunz„toare bolii respective Ón Manualul de teste de diagnostic pentru animalele acvatice al OIE.
(9) Se aplic„ numai la exploata˛iile continentale pentru care anchetele epizootiologice au ar„tat c„ boala nu s-a
propagat la alte exploata˛ii sau Ón mediul natural. Se elimin„ men˛iunile inutile.
(10) Se aplic„ numai la zonele care corespund unor garan˛ii suplimentare fa˛„ de Gyrodactylus salaris. Se elimin„
men˛iunile inutile.
(11) Œn conformitate cu anexa B litera A la Directiva 91/67/CEE, o parte a bazinului hidrografic poate fi declarat„
indemn„ de o boal„ numai atunci c‚nd const„ din partea superioar„ a bazinului hidrografic de la izvorul cursurilor de
ap„ p‚n„ la o barier„ natural„ sau artificial„ care Ómpiedic„ migra˛ia pe∫tilor care se g„sesc Ón aval de aceast„ barier„.
(12) Autoritatea competent„ a statului membru poate declara un bazin hidrografic indemn de Gyrodactylus salaris
Ón m„sura Ón care sunt respectate cerin˛ele cap. I lit. B din anexa I la Decizia 2004/453/CE (JO L 156 din 30 aprilie 2004).
Orice declara˛ie Ón acest sens este comunicat„ Comisiei ∫i celorlalte state membre ∫i este supus„ unui examen
aprofundat, la cerere.
(13) Œn cazul Ón care unele zone continentale sunt declarate indemne de Gyrodactylus salaris, trebuie s„ se ˛in„
seama de faptul c„ boala se poate propaga prin migra˛ia pe∫tilor Óntre diferitele zone continentale Ón cazul Ón care
salinitatea apelor care le separ„ este sc„zut„ sau intermediar„ (mai mic„ de 25‰). Prin urmare, o zon„ continental„
dat„ nu poate fi declarat„ indemn„ dac„ o alt„ zon„ continental„ care ajunge la aceea∫i zon„ litoral„ este infectat„
sau dac„ statutul s„u nu este cunoscut, Ón afar„ de cazul Ón care sunt separate de o ap„ de mare cu o salinitate mai
mare de 25‰.
(14) Se aplic„ numai la zonele care corespund unor garan˛ii suplimentare fa˛„ de Gyrodactylus salaris ∫i Ón ceea
ce prive∫te comer˛ul cu icre. Se elimin„ men˛iunile inutile.
(15) Se aplic„ numai la speciile sensibile la VPC, NPI ∫i/sau BKD, introduse Ón zone care corespund unor garan˛ii
suplimentare fa˛„ de VPC, NPI ∫i/sau BKD. Se elimin„ men˛iunile inutile.
*) ∫i orice alt„ specie desemnat„ ca sensibil„ Ón ultima edi˛ie a Codului sanitar interna˛ional pentru animalele acvatice ∫i a Manualului de
teste de diagnostic pentru animalele acvatice, publicat de OIE.
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ANEXA Nr. 4
la instruc˛iuni
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autoritatea competent„. Astfel, autoritatea competent„ a
statului membru de origine se asigur„ s„ fie aplicate norme
de certificare echivalente cu cele stabilite de Directiva
96/93/CE.
Semn„tura ∫i ∫tampila (Ón afar„ de cazul Ón care este
vorba de un timbru sec) trebuie s„ fie de o culoare diferit„
de cea a textului imprimat.
e) Œn cazul Ón care descrierea con˛inutului lotului impune
foi suplimentare pentru documentul de transport, acestea
sunt considerate ca un element constitutiv al originalului ∫i
trebuie s„ fie prev„zute cu ∫tampila ∫i semn„tura
inspectorului oficial Óns„rcinat cu certificarea.
f) Originalul documentului de transport trebuie s„
Ónso˛easc„ lotul p‚n„ la locul de destina˛ie.
g) Odat„ emis, documentul de transport este valabil
timp de 10 zile. Œn cazul unui transport cu vaporul, aceast„
perioad„ de valabilitate se prelunge∫te cu durata
transportului maritim.
h) Animalele acvatice, icrele ∫i game˛ii lor nu trebuie s„
fie transportate cu alte animale acvatice cu un statut
sanitar inferior ∫i nici cu icrele ∫i game˛ii acestora. De
asemenea, ele nu trebuie Ón niciun caz s„ fie transportate
Ón alte condi˛ii susceptibile s„ modifice statutul lor sanitar
sau s„ compromit„ statutul sanitar al locului de destina˛ie.

ANEXA Nr. 5
la instruc˛iuni
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a) Documentele de transport sunt produse de c„tre
autorit„˛ile competente din statul membru de origine, pe
baza modelului prezentat Ón anexa nr. 1 la instruc˛iuni ∫i
˛in‚nd seama de speciile lotului, precum ∫i de statutul
locului de destina˛ie.
b) Originalul fiec„rui document de transport const„ Óntr-o
pagin„ simpl„, recto verso. Œn cazul Ón care sunt necesare
mai multe pagini, acestea trebuie s„ fie legate Óntr-un
ansamblu integrat ∫i indivizibil.
Fiecare pagin„ a documentului trebuie s„ poarte, sus ∫i
la dreapta, men˛iunea îOriginal“, Ónso˛it„ de un cod specific
eliberat de autoritatea competent„.
Toate paginile titlului de transport sunt numerotate dup„
urm„torul format: (num„rul paginii) pe (num„rul total de
pagini).
c) Originalul documentului de transport ∫i etichetele
men˛ionate Ón modelul de document de transport sunt
redactate Ón cel pu˛in o limb„ oficial„ a statului membru de
destina˛ie. Statele membre sunt, cu toate acestea, libere s„
autorizeze alte limbi, dup„ caz, Ónso˛ite de o traducere
oficial„.
d) Originalul documentului de transport trebuie s„ fie
completat Ón ziua Ónc„rc„rii lotului, prev„zut cu o ∫tampil„
oficial„ ∫i semnat de un inspector oficial desemnat de
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ce se aplic„ Ón vederea men˛inerii garan˛iilor suplimentare Ón ceea ce prive∫te anumite boli men˛ionate Ón lista III
din anexa nr. 1 la norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 82/2006, Ón conformitate cu art. 12 ∫i 13
din aceea∫i norm„
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A. Pentru ca garan˛iile suplimentare acordate s„ fie
men˛inute, Rom‚nia trebuie s„ Óndeplineasc„ cel pu˛in
urm„toarele criterii:
1. Boala se declar„ obligatoriu la autoritatea competent„,
inclusiv Ón cazurile de simpl„ suspiciune.
2. Totalitatea exploata˛iilor care de˛in specii sensibile la
boal„, c„rora Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor le-a acordat statutul de
teritoriu indemn, trebuie s„ fie puse sub supravegherea
autorit„˛ii competente.
3. Este func˛ional Ón ˛ar„ un sistem de detectare
precoce care asigur„ depistarea rapid„ a semnelor ce las„
s„ se b„nuiasc„ prezen˛a unei boli existente sau apari˛ia
unei boli emergente ori a unei mortalit„˛i anormale la
animalele acvatice care tr„iesc Óntr-o unitate de acvacultur„
sau Ón stare s„lbatic„, precum ∫i comunicarea rapid„ a
faptelor autorit„˛ii competente, Ón vederea declan∫„rii unei
anchete diagnostice Óntr-un termen minim. Aceasta
presupune, Ón special:
— accesul la laboratoare capabile s„ diagnosticheze ∫i
s„ diferen˛ieze bolile care trebuie luate Ón considerare;

— formarea de medici veterinari sau de speciali∫ti Ón
s„n„tatea pe∫tilor Ón domeniul detect„rii ∫i declar„rii
cazurilor de boal„.
Sistemul de detectare precoce se sprijin„ cel pu˛in pe
urm„toarele elemente:
3.1. cunoa∫terea semnelor caracteristice ale bolilor
enumerate Ón r‚ndul personalului din unit„˛ile de
acvacultur„ sau care lucreaz„ Ón domeniul proces„rii
animalelor acvatice;
3.2. formarea de medici veterinari sau de speciali∫ti Ón
s„n„tatea animalelor acvatice Ón domeniul recunoa∫terii ∫i
declar„rii cazurilor de boal„;
3.3. capacitatea autorit„˛ii competente de a Óntreprinde
investiga˛ii rapide ∫i eficiente asupra bolilor specifice;
3.4. accesul autorit„˛ii competente la laboratoarele care
dispun de mijloace permi˛‚nd diagnosticarea ∫i diferen˛ierea
bolilor existente ∫i a bolilor emergente.
4. Condi˛ii aplicabile schimburilor comerciale ∫i
importurilor, precum ∫i un sistem de gestionare a stocurilor
de pe∫ti s„lbatici din speciile sensibile trebuie s„ fie
func˛ionale pentru a Ómpiedica introducerea bolii respective
Ón statele membre sau Ón p„r˛ile din statele membre vizate
de prezenta norm„ sanitar„ veterinar„. Este necesar ca
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3. Œn cazul Ón care testele men˛ionate la pct. 1 pun Ón
eviden˛„ prezen˛a unui agent patogen sau semne clinice,
se efectueaz„ o anchet„ epizootologic„ de c„tre serviciul
veterinar oficial pentru a identifica posibilele c„i de
contaminare ∫i pentru a stabili dac„ unii pe∫ti au p„r„sit
exploata˛ia Ón perioada aplicabil„ care a precedat
constatarea suspiciunii.
4. Œn cazul Ón care ancheta epizootologic„ arat„ c„
boala a fost introdus„ Óntr-una sau mai multe exploata˛ii ori
Ón ape deschise, dispozi˛iile de la pct. 1 se aplic„ acestor
zone ∫i:
4.1. toate exploata˛iile situate Ón acela∫i bazin hidrografic
sau Ón aceea∫i zon„ litoral„ sunt puse sub supraveghere
oficial„;
4.2. niciun pe∫te, ou sau gamet nu p„r„se∫te aceste
exploata˛ii f„r„ autoriza˛ia serviciului veterinar oficial.
5. Œn ceea ce prive∫te bazinele hidrografice ∫i zonele
litorale de mare Óntindere, serviciul veterinar oficial poate
decide s„ limiteze aceast„ m„sur„ la o zon„ mai restr‚ns„,
apropiat„ de exploata˛ia suspect„ de a fi infectat„, Ón cazul
Ón care consider„ c„ aceast„ zon„ prezint„ toate garan˛iile
pentru a Ómpiedica propagarea bolii.
C. M„surile aplicate de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor Ón cazul
confirm„rii unei boli
1. Exploata˛ia sau amplasamentul care ad„poste∫te
pe∫tii infecta˛i este supus„/supus de Óndat„ unor restric˛ii,
niciun pe∫te viu nu este introdus Ón locurile respective ∫i
niciun pe∫te nu p„r„se∫te exploata˛ia dec‚t cu autoriza˛ia
dat„ de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor.
2. Restric˛iile sunt men˛inute p‚n„ ce boala a fost
eradicat„ datorit„ aplic„rii dispozi˛iilor prev„zute la pct. 2.1
sau 2.2;
2.1. blocarea imediat„ a tuturor stocurilor de pe∫te
existente prin:
a) sacrificarea tuturor pe∫tilor vii sub supravegherea
serviciului oficial sau, Ón cazul pe∫tilor care au atins
dimensiunea comercial„ ∫i nu prezint„ niciun semn clinic
de boal„, prin sacrificare sub supravegherea serviciului
veterinar oficial Óns„rcinat cu comercializarea ori prelucrarea
pentru consumul uman. Œn acest din urm„ caz, serviciul
oficial se asigur„ ca pe∫tii s„ fie sacrifica˛i ∫i eviscera˛i de
Óndat„ ∫i ca aceste opera˛ii s„ fie efectuate Ón condi˛ii care
s„ Ómpiedice propagarea agen˛ilor patogeni. Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor poate s„ permit„, de la caz la caz ∫i ˛in‚nd
seama de riscul de propagare a bolii la alte exploata˛ii sau
popula˛ii s„lbatice, ca pe∫tii care nu au dimensiunea
comercial„ s„ r„m‚n„ Ón exploata˛ie p‚n„ ce ating aceast„
dimensiune; ∫i
b) vidarea tuturor bazinelor din unitate ∫i, dup„ caz,
dezinfectarea exploata˛iei sau a amplasamentului pe o
perioad„ suficient„ dup„ retragere, ˛in‚ndu-se seama de
sec˛iunea 1.7 din ultima edi˛ie a Codului sanitar
interna˛ional pentru animalele acvatice al OIE;
2.2. m„suri progresive destinate s„ elimine infec˛ia din
unitate sau ecosistemele infectate prin:
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pe∫tii care provin din zone litorale s„ nu fie introdu∫i Ón
zone continentale, cu excep˛ia cazului Ón care exist„ o
autoriza˛ie dat„ de autoritatea competent„ a statului
membru al Uniunii Europene de destina˛ie.
5. Œn statele membre ale Uniunii Europene Ón care
numai anumite p„r˛i ale teritoriului sunt declarate indemne,
trebuie men˛inut„ o supraveghere-˛int„ Ón acele zone.
6. Pe∫tii de acvacultur„ vii, precum ∫i icrele ∫i game˛ii
lor sunt transporta˛i Ón condi˛ii care nu sunt de natur„ s„
modifice statutul lor sanitar ∫i nici s„ compromit„ statutul
sanitar al locului de destina˛ie. Animalele sunt transportate
Ón ap„ considerat„ indemn„ de boala respectiv„ deoarece
apa este prelevat„ din apa exploata˛iei sau a locului de
origine ∫i nu este schimbat„ Ón timpul transportului dec‚t
Ón locurile autorizate de c„tre autoritatea competent„ a
statului membru de destina˛ie, dup„ caz, Ón colaborare cu
autoritatea competent„ a statului membru al Uniunii
Europene de origine.
7. Nu se efectueaz„ vaccinarea Ómpotriva bolii
respective.
8. Œn fiecare an, Ónainte de data de 1 mai, Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor prezint„ Comisiei Europene un raport care
prezint„ informa˛ii privind num„rul de suspiciuni, num„rul
de confirm„ri, num„rul de exploata˛ii ∫i de amplasamente
supuse unor restric˛ii, num„rul de restric˛ii ridicate ∫i
rezultatul oric„rui program de supraveghere activ„ aplicat
Ón anul calendaristic precedent. Aceste informa˛ii sunt
prezentate cu ajutorul urm„torului tabel:
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Statul membru ∫i boala

in

Num„rul de suspiciuni
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Num„rul de restric˛ii ridicate

at

ex

Num„rul de exploata˛ii ∫i de
amplasamente supuse unor restric˛ii

us

iv

Num„rul de confirm„ri

D

es

Num„rul de exploata˛ii ∫i de
pe∫ti/pooluri de pe∫te e∫antionate
Num„rul de pe∫ti Ón stare
s„lbatic„/pooluri de pe∫te
e∫antionate ∫i Ón ce bazine
hidrografice se afl„
Rezultatul e∫antion„rii

B. M„surile aplicate de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor Ón cazul
apari˛iei suspiciunii unei boli
1. Sunt prelevate e∫antioane corespunz„toare Ón
vederea efectu„rii testelor de depistare a prezen˛ei agentului
patogen respectiv.
2. Œn a∫teptarea rezultatelor testelor men˛ionate la
pct. 1, autoritatea competent„ pune exploata˛ia sub
supraveghere oficial„, sunt puse Ón aplicare toate m„surile
de combatere care se impun ∫i niciun pe∫te nu p„r„se∫te
exploata˛ia respectiv„ dec‚t cu autoriza˛ia serviciului
veterinar oficial.
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6. Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor ia m„surile necesare pentru a
Ómpiedica propagarea bolii la alte unit„˛i de acvacultur„ sau
la pe∫ti s„lbatici.
7. Œn cazul Ón care Rom‚nia a eradicat boala Óntr-o
exploata˛ie continental„ Ón conformitate cu pct. C.2.1 ∫i
anchetele epizootologice prev„zute la pct. B.3 ajung la
concluzia c„ boala nu s-a propagat la alte exploata˛ii sau
Ón mediul natural, statutul de zon„ indemn„ de boal„ este
restabilit de Óndat„. Œn caz contrar, statutul de zon„
indemn„ de boal„ nu va putea fi restabilit dec‚t dup„ ce
s-au Óndeplinit cerin˛ele din anexa nr. 1 la instruc˛iuni.
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3. Pentru a favoriza igienizarea ∫i eradicarea rapid„ a
bolii din unit„˛ile infectate, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor poate permite ca
pe∫tii care nu prezint„ semnele clinice ale bolii s„ fie
transporta˛i, sub supraveghera sa, Ón alte exploata˛ii sau
zone din statul membru respectiv, care nu sunt declarate
indemne de boal„ ori care nu fac obiectul unui program
aprobat de combatere ∫i de eradicare.

5. Pe∫tii utiliza˛i pentru repopularea amplasamentelor
trebuie s„ provin„ din surse recunoscute Ón mod oficial ca
fiind indemne de boal„.

ce

b) Óndep„rtarea ∫i distrugerea pe∫tilor mor˛i ∫i a pe∫tilor
care prezint„ semne clinice ale bolii, Ón cazul Ón care
vidarea ∫i/sau dezinfec˛ia sunt dificile datorit„ naturii locului
(de exemplu, bazin fluvial sau lac de mare Óntindere).

4. Pe∫tii Óndep„rta˛i ∫i elimina˛i prin aplicarea m„surilor
prev„zute la pct. 2.1 ∫i 2.2 sunt elimina˛i Ón conformitate
cu Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002.

fiz
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a) Óndep„rtarea ∫i distrugerea pe∫tilor mor˛i ∫i a pe∫tilor
care prezint„ semne clinice ale bolii ∫i prin recoltarea
pe∫tilor care nu prezint„ semne clinice ale bolii, p‚n„ ce
toate unit„˛ile epidemiologice ale ecosistemului afectat sunt
golite de pe∫tii lor ∫i dezinfectate; sau
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI
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ORDIN
privind modificarea notei la anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului transporturilor,
construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.702/2005 pentru aprobarea unor tarife
aplicate de Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A.
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Œn temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) lit. a) din Ordonan˛a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 10 lit. p) din Ordonan˛a Guvernului nr. 19/1997 privind
transporturile, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,

at

ex

ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
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Art. I. — Paragraful îŒncep‚nd cu data de 1 ianuarie
2007, tarifele prev„zute la pct. 3 nu se aplic„ vehiculelor
care sunt prev„zute Ón anexa nr. 2 la Ordonan˛a
Guvernului nr. 43/1997, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.“ din nota la anexa nr. 1a) la Ordinul
ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului
nr. 1.702/2005 pentru aprobarea unor tarife aplicate de
Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A., publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 942 din 21 octombrie 2005, va avea urm„torul
cuprins:
îPentru vehiculele prev„zute Ón anexa nr. 2 la
Ordonan˛a Guvernului nr. 43/1997, republicat„, cu

modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, tarifele de la pct. 3 ∫i
5 nu se aplic„ pentru masa total„ ∫i/sau dimensiunile mai
mari dec‚t cele prev„zute Ón anexa nr. 2 la Ordonan˛a
Guvernului nr. 43/1997, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i care sunt cel mult egale cu masa
total„ ∫i dimensiunile prev„zute de Directiva 96/53/CEE.“
Art. II. — Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri
Na˛ionale din Rom‚nia — S.A. va duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la data
public„rii.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Bucure∫ti, 7 februarie 2007.
Nr. 194.
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ACTE

ALE

COLEGIULUI
DIN

MEDICILOR

ROM¬NIA

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROM¬NIA

DECIZIE
privind stabilirea valorii minime asigurate pentru r„spundere civil„ Ón domeniul medical
Œn temeiul art. 406 ∫i 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile ulterioare,
Consiliul na˛ional al Colegiului Medicilor din Rom‚nia d e c i d e:
de Asigur„ri de S„n„tate pentru furnizorii care intr„ Ón
rela˛ie contractual„ cu sistemul de asigur„ri sociale de

ce

s„n„tate.

fiz
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Art. 3. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

el

or

Art. 1. — Se abrog„ Decizia Consiliului na˛ional al
Colegiului Medicilor din Rom‚nia nr. 41/2004 privind
stabilirea valorii minime asigurate pentru r„spundere civil„
Ón domeniul medical, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie 2005.
Art. 2. — Valoarea minim„ a riscului asigurat, pe anul
2007, este echivalent„ cu cea stabilit„ de Casa Na˛ional„
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Pre∫edintele Colegiului Medicilor din Rom‚nia,
Mircea Cintez„

ite
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Bucure∫ti, 19 ianuarie 2007.
Nr. 2.

ii
g

ra

tu

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROM¬NIA
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ăr

DECIZIE
pentru modificarea Deciziei Consiliului na˛ional al Colegiului Medicilor din Rom‚nia nr. 8/2006
privind punerea Ón aplicare a unor dispozi˛ii legale
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Œn temeiul art. 379, 384, 406 ∫i ale art. 408 din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu
modific„rile ulterioare,

at

ex

Consiliul na˛ional al Colegiului Medicilor din Rom‚nia d e c i d e:
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Art. I. — Punctul 8 al articolului 3 din Decizia Consiliului
na˛ional al Colegiului Medicilor din Rom‚nia nr. 8/2006
privind punerea Ón aplicare a unor dispozi˛ii legale,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 700

din 14 august 2006, va avea urm„torul cuprins:
î8. dovada achit„rii taxei de Ónscriere.“
Art. II. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Colegiului Medicilor din Rom‚nia,
Mircea Cintez„
Bucure∫ti, 19 ianuarie 2007.
Nr. 3.
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