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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2001

pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2001 pentru
modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, în şedinţa din ziua de 09.05.2001, Comisia propune ca acesta să fie supus
spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, cu următoarele amendamente admise:

Nr.
crt.

Articolul
(text iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
1. Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 61/2001
pentru modificarea Legii sanitare
veterinare nr. 60/1974.

Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 61/2001 pentru
modificarea Legii sanitare veterinare nr.
60/1974, cu următoarele modificări:

Ca urmare a modificărilor
aduse în textul legii.

Art. I. 2. Articolul 33 va avea
următorul cuprins:
�Art.33. � Reţeaua sanitară veterinară
de stat se organizează ca sector distinct
în cadrul Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor şi are
următoarea structură:

Art. 33 se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
 �Art.33. � Reţeaua sanitară veterinară de
stat se organizează ca sector distinct şi
autonom în cadrul Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, este
coordonată de către ministru  şi are

Pentru o mai bună structură a
sectorului sanitar veterinar.
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 - Agenţia Naţională Sanitară
Veterinară, care se organizează ca
direcţie generală în structura
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor;
 - instituţiile publice de specialitate, cu
personalitate juridică, aflate în
subordinea Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor şi în
coordonarea tehnică a Agenţiei
Naţionale Sanitare Veterinare,
prevăzute în anexa nr. 6.
        Finanţarea cheltuielilor curente şi
de capital ale unităţilor prevăzute în
anexa nr. 6 se asigură din alocaţii de la
bugetul de stat şi din venituri
extrabugetare.
        Veniturile extrabugetare se
constituie din tarifele de manoperă
pentru activităţi sanitare veterinare şi
de laborator, din consultanţă şi din alte
prestaţii specifice: acţiuni de
dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare,
examene şi lucrări de laborator, precum
şi alte activităţi din domeniul sanitar
veterinar.
        Cuantumul tarifelor pentru
veniturile extrabugetare se aprobă prin
ordin al ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor, la propunerea
directorului general al Agenţiei

următoarea structură:
 - Agenţia Naţională Sanitară Veterinară,
care se organizează ca direcţie generală în
structura Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor;
 - instituţiile publice de specialitate, cu
personalitate juridică, precum şi
instituţiile fără personalitate juridică,
aflate în subordinea Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi în
coordonarea tehnică a Agenţiei Naţionale
Sanitare Veterinare, prevăzute în anexa nr.
6 din Legea sanitară  veterinară nr.
60/1974, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
          Finanţarea cheltuielilor curente şi de
capital ale unităţilor prevăzute în anexa nr.
6 se asigură din alocaţii de la bugetul de
stat şi din venituri extrabugetare.
         Veniturile extrabugetare se constituie
din tarifele de manoperă pentru activităţi
sanitare veterinare şi de laborator, din
consultanţă şi din alte prestaţii specifice:
acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie,
deratizare, examene şi lucrări de laborator,
precum şi alte activităţi din domeniul
sanitar veterinar.
          Cuantumul tarifelor pentru veniturile
extrabugetare se aprobă prin ordin al
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi
pădurilor, la propunerea directorului
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Naţionale Sanitare Veterinare.� general al Agenţiei Naţionale Sanitare
Veterinare.�

Art.I. 4. Anexa nr. 6 se înlocuieşte cu
anexa care face parte integrantă din
prezenta ordonanţă de urgenţă.

Punctul 4 al art. I se abrogă. Anexa nr. 6 din Legea sanitară
veterinară nr. 60/1974,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare rămâne
valabilă, ca urmare a
modificărilor survenite la art.
33.

Preşedinte, Secretar,

        Ilie NEACŞU      Victor NEAGU

Întocmit: Expert parlamentar
   Aneta Barbu
   AntonPăştinaru
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