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RAPORT   
asupra proiectului de Lege privind aprobarea  Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a 

subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman  
(PLx 546/2018) 

 
În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată în dezbatere pe fond, în procedură 
de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de 
origine animală care nu sunt destinate consumului uman, transmis cu adresa nr. PLx 546 din 17 octombrie 2018 și înregistrat sub 
nr.4c-5/592/18.10.2018. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15 octombrie 2018. 
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La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere: 
-  avizul favorabil al  Consiliului Legislativ (nr.692/13.07.2018). 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind 

organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.55/2017.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au examinat proiectul de lege sus 
menționat în ședința din 1 iulie 2019. La lucrările Comisiei deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu 
modificările și completările ulterioare, domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât,  cu majoritate de 
voturi (înregistrându-se 1 abținere), să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele admise redate în anexa nr.1 și amendamentele respinse redate în 
anexa nr.2 care fac parte integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR,  

Dan CIOCAN 
 
 
 
 Consilier parlamentar, Anton Păştinaru                          

 
 

http://www.madr.ro/conducere/6-claudiu-sorin-rosu-mares.html


0 1 2 3 4 
  

 3 

Anexa nr.1  
I. AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Text Ordonanța Guvernului 
nr.64/2018 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
0 1 2 3 4 

1.   LEGE  
privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 

64/2018 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței 

Guvernului nr.24/2016 privind 
organizarea și desfășurarea 
activității de neutralizare a 
subproduselor de origine 

animală care nu sunt destinate 
consumului uman 

 Nemodificat   

2.  ORDONANȚA DE 
URGENȚĂ 

pentru modificarea și 
completarea Ordonanței 
Guvernului nr.24/2016 
privind organizarea și 

desfășurarea activității de 
neutralizare a subproduselor 
de origine animală care nu 
sunt destinate consumului 

-------- 

Nemodificat   
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uman 
3.  Articol unic. – Ordonanța 

Guvernului nr.24/2016 privind 
organizarea și desfășurarea 
activității de neutralizare a 
subproduselor de origine 
animală care nu sunt destinate 
consumului uman, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.664 din 
30 august 2019, aprobată cu 
modificările și completările 
ulterioare prin Legea 
nr.55/2017, se modifică și se 
completează după cum 
urmează:. 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 64 din 12 iulie 
2018 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței 
Guvernului nr.24/2016 privind 
organizarea și desfășurarea 
activității de neutralizare a 
subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate 
consumului uman, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.607 din 16 iulie 
2018. 

Articol unic - Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 64 din 12 iulie 
2018 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței 
Guvernului nr.24/2016 privind 
organizarea și desfășurarea 
activității de neutralizare a 
subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate consumului 
uman, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.607 din 16 iulie 2018, cu 
următoarea completare: 

 

4.  1. La articolul 2 alineatul 
(1), după litera d) se 
introduce o nouă literă, 
lit.d1), cu următorul cuprins:  
   „d1) animale moarte - 
potrivit prevederilor 
capitolului 2, pct. 2.4. 
"Definiţii", nr. crt. 27 din 
Orientările UE, animalele 
ucise prin eutanasie, cu sau 

  
 

 

 

Nemodificată  
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fără diagnostic exact, ori care 
au murit, inclusiv animalele 
născute moarte sau nenăscute, 
în cadrul unei ferme sau în 
orice alt spaţiu ori în timpul 
transportului, dar care nu au 
fost sacrificate pentru 
consumul uman; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.  2.La articolul 2 alineatul (1), 
litera f) se modifică și va 
avea următorul cuprins:  
   „f) crescători individuali de 
animale - persoane fizice care 
cresc sau deţin animale de 
interes economic în 
gospodăriile individuale, în 
exploataţii nonprofesionale;” 
 

  
 
 
Nemodificată  
 

 

6.  3.Alinetatele (3), (5) și (7) ale 
articolul 5 se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
   „(3) La nivelul judeţelor, 
consiliile judeţene, iar la 
nivelul municipiului 
Bucureşti, Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, 

   
 
 
(3) – Nemodificat  
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organizează şi sunt 
responsabile pentru 
desfăşurarea activităţii de 
neutralizare a animalelor 
moarte provenite din 
gospodăriile crescătorilor 
individuali de animale, având 
obligaţia de a asigura 
contractual, în condiţiile legii, 
realizarea acestei activităţi de 
neutralizare cu o unitate de 
ecarisare autorizată conform 
legislaţiei în vigoare. 

……………………………… 
 
(5) Resursele financiare 
necesare realizării activităţii 
de colectare, transport, 
depozitare şi neutralizare a 
animalelor moarte de către 
consiliile judeţene şi Consiliul 
General al Municipiului 
Bucureşti, prevăzute la alin. 
(3), se asigură, integral, prin 
transferuri de la bugetul de 
stat către bugetele locale ale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………. 
 
(5) – Nemodificat  
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judeţelor, respectiv bugetul 
local al municipiului 
Bucureşti, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 
---------------------- 
(7) Pentru activitatea de 
neutralizare a animalelor 
moarte provenite din 
gospodăriile crescătorilor 
individuali de animale, 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale şi Autoritatea 
Naţională  Sanitară - 
Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor stabilesc 
categoriile de servicii pentru 
desfăşurarea activităţii de 
neutralizare a animalelor 
moarte pentru care se acordă 
sprijin financiar, cheltuielile 
eligibile, cuantumul sprijinului 
financiar şi modul de acordare 

 
 
 
 
 
---------------- 
(7)- Nemodificat  
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a acestuia, prin normele 
metodologice de aplicare a 
prevederilor prezentei 
ordonanţe, în baza 
prevederilor din partea a II-a, 
capitolul I, secţiunea 1.2.1.4 
"Ajutoarele pentru animale 
moarte ale Orientărilor 
Uniunii Europene privind 
ajutoarele de stat în sectoarele 
agricol şi forestier şi în zonele 
rurale pentru perioada 2014-
2020". 

 
 
 
 

 
Art. 5 - (4) Crescătorii 
individuali de animale sunt 
obligaţi să anunţe în maximum 
24 de ore medicul veterinar de 
liberă practică căruia îi sunt 
arondaţi şi autorităţile 
administraţiei publice locale 
pe a căror rază administrativ-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La articolul unic,  după 
punctul 3 se introduce un nou 
punct, punctul 4, cu următorul 
cuprins: 
„4. La articolului 5, alineatul 4 
se modifică și va avea următorul 
cuprins:  
   „(4) Crescătorii individuali de 
animale sunt obligaţi să anunţe în 
maximum 24 de ore de la decesul 
animalului medicul veterinar de 
liberă practică căruia îi sunt 
arondaţi şi autorităţile 
administraţiei publice locale pe a 
căror rază administrativ-teritorială 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru precizia 
redactării. 
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teritorială are loc decesul 
animalelor la care se referă 
prezenta ordonanţă. 
Autorităţile administraţiei 
publice locale sesizate 
informează de îndată consiliul 
judeţean, care anunţă în cel 
mai scurt timp posibil 
prestatorul de servicii 
contractat, acesta având 
sarcina de a transporta 
cadavrele de animale la 
unităţile de neutralizare a 
acestora. Autorităţile 
administraţiei publice locale 
vor întocmi, potrivit legii, 
registre de evidenţă a 
transporturilor, categoriilor şi 
cantităţilor de subproduse de 
origine animală trimise către 
unităţile de neutralizare, iar 
consiliul judeţean întocmeşte 
un centralizator al acestor 
registre de evidenţă. Procedura 
de colaborare între consiliile 
locale şi consiliile judeţene, 

are loc decesul animalelor la care 
se referă prezenta ordonanţă. 
Autorităţile administraţiei publice 
locale sesizate informează de 
îndată consiliul judeţean, care 
anunţă în cel mai scurt timp 
posibil prestatorul de servicii 
contractat, acesta având sarcina de 
a transporta, în maximum 24 de 
ore, cadavrele de animale la 
unităţile de neutralizare a 
acestora. Autorităţile 
administraţiei publice locale vor 
întocmi, potrivit legii, registre de 
evidenţă a transporturilor, 
categoriilor şi cantităţilor de 
subproduse de origine animală 
trimise către unităţile de 
neutralizare, iar consiliul judeţean 
întocmeşte un centralizator al 
acestor registre de evidenţă. 
Procedura de colaborare între 
consiliile locale şi consiliile 
judeţene, respectiv Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti 
se stabileşte prin normele 
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respectiv Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti se 
stabileşte prin normele 
metodologice de aplicare a 
prevederilor prezentei 
ordonanţe. 

(text Legea 55/2017 ) 
 

 
 

metodologice de aplicare a 
prevederilor prezentei ordonanţe” 
 
 
Autori: 
Deputat PSD – Sorin Vrăjitoru 
Deputat PSD – Alexandru 
Stănescu  
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Anexa nr.2 
II. AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
crt. 

Text Ordonanța Guvernului 
nr.24/2016 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor Camera 

decizională  
0 1 2 3 4 

1.   1.La articolul I, după punctul 1 se 
introduce un nou punct, punctul. 
21 , cu următorul cuprins: 
„21. La articolul 2 alineatul (1), 
după litera j) se introduce o nouă 
literă, litera k), cu următorul 
cuprins: 
 „k) unitate de depozitare frigorifică 
– unitate aparținând unităților 
administrativ-teritoriale, având ca 
scopul de a asigura spațiul și 
condițiile necesare colectării și 
depozitării temporare a 
subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate consumului 
uman, până la ridicarea de către 
prestatorul specializat în activitatea 
de neutralizare. Condițiile specifice 
sanitar-veterinare de funcționare și 
de administrare a acestor unități se  
elaborează prin norme metodologice 

1. 
 
 
 
2. 
 

Camera 
Deputaților 
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care se aprobă prin ordin al 
ministrului agriculturii și dezvoltării 
rurale.”  
 
(PLx 218/2018) - UDMR 

2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.La articolul I, punctul 3 se 
modifica și va avea următorul 
cuprins: 
„Articolul 5, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 Art.5.- (1) Neutralizarea 
subproduselor de origine animală se 
realizează în unităţi autorizate 
sanitar-veterinare şi de către 
autorităţi competente privind 
protecţia mediului, în condiţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 215/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 265/2006, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, şi este supusă inspecţiei şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaților 

http://idrept.ro/00071085.htm
http://idrept.ro/00074640.htm
http://idrept.ro/00089093.htm
http://idrept.ro/00094251.htm
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„(3) La nivelul judeţelor, 
consiliile judeţene, iar la 
nivelul municipiului 
Bucureşti, Consiliul 
General al Municipiului 
Bucureşti, organizează şi 
sunt responsabile pentru 
desfăşurarea activităţii de 
neutralizare a animalelor 
moarte provenite din 

controlului sanitar-veterinar, în 
scopul prevenirii răspândirii de boli 
la animale şi oameni  
(2) Aspectele tehnice privind 
organizarea activităţii de neutralizare 
a subproduselor de origine animală, 
provenite atât din unităţile de 
creştere a animalelor, unităţile de 
producţie, depozitare, procesare ori 
comercializare a cărnii sau a altor 
produse de origine animală, cât şi 
din gospodăriile crescătorilor 
individuali de animale, se stabilesc 
prin normele metodologice de 
aplicare a prevederilor prezentei 
ordonanţe. 
(3) La nivelul unităților 
administrativ-teritoriale,consiliilor 
locale/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, organizează 
şi sunt responsabile pentru 
desfăşurarea activităţii de 
neutralizare a subproduselor de 
origine animală provenite din 
gospodăriile crescătorilor individuali 
de animale, având obligaţia de a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Eliminarea responsabilității 
consiliilor județene. 
 
2. 
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gospodăriile crescătorilor 
individuali de animale, 
având obligaţia de a 
asigura contractual, în 
condiţiile legii, realizarea 
acestei activităţi de 
neutralizare cu o unitate de 
ecarisare autorizată 
conform legislaţiei în 
vigoare. 

(text Ordonanta urgenta 
64/2018 ) 

(4) Crescătorii individuali 
de animale sunt obligaţi să 
anunţe în maximum 24 de 
ore medicul veterinar de 
liberă practică căruia îi 
sunt arondaţi şi autorităţile 
administraţiei publice 
locale pe a căror rază 
administrativ-teritorială 
are loc decesul animalelor 
la care se referă prezenta 
ordonanţă. Autorităţile 
administraţiei publice 
locale sesizate informează 

asigura contractual, în condiţiile 
legii, realizarea acestei activităţi de 
neutralizare cu o unitate de ecarisare 
autorizată conform legislaţiei în 
vigoare. 

(PLx 218/2018) UDMR 
 
 
 
 
 
 
(4) Crescătorii individuali de 
animale sunt obligaţi să anunţe în 
maximum 24 de ore, de la decesul 
animalului, medicul veterinar de 
liberă practică căruia îi sunt arondaţi 
şi autorităţile administraţiei publice 
locale pe a căror rază administrativ-
teritorială are loc decesul animalelor 
și sunt obligați să transporte 
subprodusele de origine animală la 
unitatea de depozitare frigorifică 
aflată în raza unității 
administrativ-teritoriale 
respective. Autorităţile 
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de îndată consiliul 
judeţean, care anunţă în 
cel mai scurt timp posibil 
prestatorul de servicii 
contractat, acesta având 
sarcina de a transporta 
cadavrele de animale la 
unităţile de neutralizare a 
acestora. Autorităţile 
administraţiei publice 
locale vor întocmi, potrivit 
legii, registre de evidenţă a 
transporturilor, 
categoriilor şi cantităţilor 
de subproduse de origine 
animală trimise către 
unităţile de neutralizare, 
iar consiliul judeţean 
întocmeşte un centralizator 
al acestor registre de 
evidenţă. Procedura de 
colaborare între consiliile 
locale şi consiliile 
judeţene, respectiv 
Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti se 

administraţiei publice locale sesizate 
anunţă în cel mai scurt timp posibil 
prestatorul de servicii contractat, 
acesta având sarcina de a transporta 
cadavrele de animale la unităţile de 
neutralizare a acestora. Autorităţile 
administraţiei publice locale vor 
întocmi, potrivit legii, registre de 
evidenţă a transporturilor, 
categoriilor şi cantităţilor de 
subproduse de origine animală 
trimise către unităţile de neutralizare, 
iar consiliul judeţean întocmeşte un 
centralizator al acestor registre de 
evidenţă. Procedura de colaborare 
între consiliile locale şi consiliile 
judeţene, respectiv Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti se 
stabileşte prin normele metodologice 
de aplicare a prevederilor prezentei 
ordonanţe. 

(PLx 218/2018) UDMR 
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stabileşte prin normele 
metodologice de aplicare a 
prevederilor prezentei 
ordonanţe. 

(text Legea 55/2017 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  (5) Se înființează la nivelul 
fiecărei unități administrativ-
teritoriale câte o unitate de 
depozitare frigorifică, unde se 
colectează subprodusele de origine 
animală, care nu sunt destinate 
consumului uman, provenite din 
gospodăriile crescătorilor 
individuali de  pe raza unității 
administrativ-teritoriale 
respective. Aceste subproduse se 
păstrează până la ridicarea lor de 
către prestatorul specializat care 
asigură serviciul prevăzut la 
alin.(3).  
   (6) În unitățile de depozitare 
frigorifică înființate la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale 
se pot depozita subproduse de 
origine animală, care nu sunt 
destinate consumului uman, 
provenite din fermele comerciale 
autorizate,  cu condiția respectării 
normelor privind capacitatea de 
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(5) Resursele financiare 
necesare realizării 
activităţii de colectare, 
transport, depozitare şi 
neutralizare a animalelor 
moarte de către consiliile 
judeţene şi Consiliul 
General al Municipiului 
Bucureşti, prevăzute la 
alin. (3), se asigură, 
integral, prin transferuri de 
la bugetul de stat către 
bugetele locale ale 
judeţelor, respectiv 
bugetul local al 
municipiului Bucureşti, 
prin bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

depozitare a fiecărei unități de 
depozitare frigorifică, respectiv a 
achitării contravalorii serviciilor 
de depozitare de către 
reprezentanții fermelor comerciale 
autorizate.” 

(PLx 218/2018) UDMR 
 (7) Resursele financiare necesare 
realizării activităţii de depozitare, 
transport şi neutralizare a 
subproduselor de origine animală 
de către consiliile locale şi Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, 
prevăzute la alin. (3), se asigură, 
integral, prin transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale, 
respectiv bugetul local al 
municipiului Bucureşti, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale.” 

(PLx 218/2018) UDMR 
 
 
 
 
(8)  Resursele financiare necesare 
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(text Ordonanta urgenta 
64/2018 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

întreținerii unității de depozitare 
frigorifică, respectiv toate 
costurile aferente asigurării 
acestui serviciu se asigură prin 
transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale, respectiv 
bugetul local al municipiului 
Bucureşti, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale sau din bugetul 
local.” 

(PLx 218/2018) UDMR 
(9)  Anual, la propunerea consiliilor 
locale şi a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
prin hotărâre a Guvernului, stabileşte 
plafonul de cheltuieli aferent 
activităţii prevăzute la alin. (5), cu 
încadrare în limita prevederilor 
bugetare aprobate cu această 
destinaţie Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 
"Agricultură, silvicultură, 
piscicultură şi vânătoare", titlul 51 
"Transferuri între unităţi ale 
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(7) Pentru activitatea de 
neutralizare a animalelor 
moarte provenite din 
gospodăriile crescătorilor 
individuali de animale, 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi 
Administraţiei Publice, 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi 
Autoritatea Naţională  
Sanitară - Veterinară şi 
pentru Siguranţa 
Alimentelor stabilesc 
categoriile de servicii 
pentru desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a 
animalelor moarte pentru 
care se acordă sprijin 
financiar, cheltuielile 
eligibile, cuantumul 
sprijinului financiar şi 
modul de acordare a 

administraţiei publice". 
(PLx 218/2018) UDMR 

 
 (10)  Pentru activitatea de 
depozitare și neutralizare a 
subproduselor de origine animală 
provenite din gospodăriile 
crescătorilor individuali de animale, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale şi Autoritatea Naţională  
Sanitară - Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor stabilesc 
categoriile de servicii pentru 
desfăşurarea activităţii de 
neutralizare a subproduselor de 
origine animală pentru care se 
acordă sprijin financiar, cheltuielile 
eligibile, cuantumul sprijinului 
financiar şi modul de acordare a 
acestuia, prin normele metodologice 
de aplicare a prevederilor prezentei 
ordonanţe, în baza prevederilor din 
partea a II-a, capitolul I, secţiunea 
1.2.1.4 "Ajutoarele pentru animale 
moarte ale Orientărilor Uniunii 
Europene privind ajutoarele de stat 
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acestuia, prin normele 
metodologice de aplicare a 
prevederilor prezentei 
ordonanţe, în baza 
prevederilor din partea a 
II-a, capitolul I, secţiunea 
1.2.1.4 "Ajutoarele pentru 
animale moarte ale 
Orientărilor Uniunii 
Europene privind 
ajutoarele de stat în 
sectoarele agricol şi 
forestier şi în zonele rurale 
pentru perioada 2014-
2020". 
(text Ordonanta urgenta 
64/2018 ) 

în sectoarele agricol şi forestier şi în 
zonele rurale pentru perioada 2014-
2020". 

(PLx 218/2018) UDMR 

3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La articolul 71, după litera b) se 
introduce o nouă literă, litera b1), 
cu următorul cuprins:  
    „b1) crescătorii individuali de 
animale au obligația să depoziteze 
cadavrele de animale în unități de 
depozitare frigorifică, până la 
ridicarea de  către unitatea de 
ecarisare, în condiții care să 

1. 
 
2. 
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j) neîncheierea unui 
contract valabil cu o 
unitate de ecarisare 
autorizată sau 
neorganizarea neutralizării 
subproduselor de origine 
animală, în condiţiile legii, 
de către consiliile 
judeţene şi Consiliul 
General al Municipiului 
Bucureşti. 

prevină îmbolnăvirea animalelor, 
oamenilor sau poluarea mediului;” 

 
(PLx 218/2018) UDMR 

 
4. La articolul 71, litera j) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:  
  „j) neîncheierea unui contract 
valabil cu o unitate de ecarisare 
autorizată sau neorganizarea 
neutralizării subproduselor de 
origine animală, în condiţiile legii, 
de către consiliile locale şi Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti.” 

 
(PLx 218/2018) UDMR 

4.   Art.II. – Prevederile art.71 lit.b1) 
vor intra în vigoare ulterior 
înființării unităților de depozitare 
frigorifică la nivelul consiliilor 
locale. 

(PLx 218/2018) UDMR 
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