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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru asigurarea condițiilor 

superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spațiului 

comunitar, trimis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

pentru examinare în fond, cu adresa nr. PLx. 637/2019 din 2 decembrie 2019. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU 
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Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice  
 

 București,06.05.2020 
   

  Nr. 4c-5/138 

                                                                                    
 

RAPORT   
asupra  proiectului de Lege pentru asigurarea condițiilor superioare de 

bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara 
spațiului comunitar  

(PLx. 637/2019) 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată 
spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită, cu proiectul de Lege pentru asigurarea condițiilor 
superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spațiului 
comunitar, transmis cu adresa nr. PLx. 637  din 2 decembrie 2019 și înregistrat cu nr. 4c-
5/586 din 3 decembrie  2019. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat propunerea legislativă, în ședința 
din 26 noiembrie 2019,  în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III din Constituția României, 
republicată.  

Conform prevederilor art. 76 alin.(2) din Constituţia României, republicată şi ale art.91 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră Decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  asigurarea asistenţei sanitar-veterinare 
la efectuarea transportului de animale vii către ţări terţe Uniunii Europene. 

 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul nefavorabil al 
Consiliului Economic și Social (nr.4915/24.09.2019), avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
(nr. 830/25.09.2019) și  avizul favorabil al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic (4c-
8/14.02.2020). 
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În conformitate cu prevederile art.61  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  servicii 
specifice au examinat proiectul de Lege în şedinţa din 5 mai 2020. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  servicii specifice 
au fost prezenți la ședinta comisiei online conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat la 
dezbaterea proiectului de Lege au fost prezenți domnul Nechita-Adrian Oros ministrul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale și 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, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru asigurarea condițiilor 
superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spațiului 
comunitar,cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport. 

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

 

         PREŞEDINTE,                                                                   SECRETAR,                                        

   Alexandru STĂNESCU                                                           Dan CIOCAN 

        
        
                                                                                          
 Șef serviciu Anton Păștinaru 

        Consilier parlamentar, dr. Gabriela Amalia Ciurea                                    
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Anexa 
                                                                                                    

A M E N D A M E N T E     ADMISE  
 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură  propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr 
crt. 

Text propus de  Senat 
 

Text adoptat 
(autorul amendamentului) 

Motivare  

0 1 2 3 
1. Proiect de Lege 

pentru asigurarea condițiilor 
superioare de bunăstare a animalelor 
vii în timpul transportului de lungă 
durată în afara spațiului comunitar 

 
Lege privind protecţia animalelor destinate 

exportului în ţări terţe  

 

2. Capitolul I 
Dispoziţii generale 

Nemodificat  

3. Art. 1.- Prezenta lege reglementează 
condițiile asigurării asistenței sanitar-
veterinare la efectuarea transportului de 
animale vii către țări terțe Uniunii 
Europene. 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează condiţiile 
de protecţie a animalelor în cazul exportului de 
animale vii în ţări terţe. 

 
 

4. Art.2.- Transporturile de animale vii de 
lungă durată către țări terțe, destinate 
sacrificării imediate, creșterii sau 
reproducției, sunt asistate de un medic 
veterinar și tehnicieni veterinari pe 
durata întregii călătorii. 

Art. 2. - Exportul animalelor vii se poate realiza 
pe cale rutieră, navală sau aeriană. 
 

 

5.  Art. 3. -  Prevederile legislaţiei referitoare la 
protecţia animalelor în timpul transportului se 
aplică până la destinaţia acestora, în afara 
spaţiului Uniunii Europene. 

 

6. Art.3.-  În înțelesul prezentei legi, 
termenii și expresiile de mai jos au 
următoarea semnificație: 

Art. 4. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi 
expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
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a) Autoritatea sanitară veterinară și 
pentru siguranța alimentelor - 
autoritatea centrală sanitară veterinară și 
pentru siguranța alimentelor, care are 
atribuții în domeniile de competență ale 
serviciilor sanitare veterinare, sau orice 
altă autoritate din domeniul sanitar 
veterinar căreia i s-au delegat aceste 
puteri și competențe; 
b) Colegiul Medicilor Veterinari - 
organizație profesională autonomă, 
neguvernamentală, apolitică, nonprofit 
cu personalitate juridică care reprezintă 
interesele și apără drepturile 
profesionale ale membrilor săi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) medic veterinar oficial - medicul 
veterinar angajat și retribuit de stat din 
cadrul Autorității Naționale Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor, al institutelor centrale, 
direcțiilor sanitare veterinare și pentru 
siguranța alimentelor județene, respectiv 
a municipiului București, și al 
circumscripțiilor sanitare veterinare și 
pentru siguranța alimentelor teritoriale; 

a) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor - autoritatea 
veterinară centrală care coordonează tehnic şi 
administrativ întreaga activitate a serviciilor 
veterinare, denumită în continuare ANSVSA; 
 
 
 
 
b) exportator –  persoana   stabilită  pe  teritoriul  
vamal  al  Uniunii Europene  care,  în  momentul  
în  care  declarația  este  acceptată,  este  titularul  
contractului  încheiat  cu  destinatarul  din  țara  
terță și  are  competența  de  a  stabili  dacă 
mărfurile  vor  fi  transportate  către  o  destinație  
din  afara  teritoriului  vamal  al  Uniunii 
Europene conform art. 1 punctul 19 litera (a) din 
Regulamentul  Delegat  al  Comisiei  (UE)  
2015/2446 din  28  iulie  2015 de  completare  a  
Regulamentului  (UE)  nr.  952/2013  al  
Parlamentului  European  și  al  Consiliului  în  
ceea  ce  privește  normele  detaliate  ale  anumitor  
dispoziții  ale  Codului  vamal  al  Uniunii. 
 
c) importator – persoană fizică sau persoană 
juridică din ţara terţă către care sunt expediate 
animale vii în vederea comercializării; 
 
 
 
 
 
d) organizator poate fi : 
(i) un transportator care a subcontractat cel puţin 
unui alt transportator o parte dintr-o călătorie sau
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d) medic veterinar de liberă practică - 
medicul veterinar care efectuează 
activități veterinare de liberă practică, în 
condițiile legii; 
 
 
 
 
e) asociație - organizație apolitică 
constituită din persoane fizice și 
persoane juridice care urmăresc 
desfășurarea unor activități de interes 
general sau în interesul unor colectivități 
ori, după caz, în interesul lor personal 
nepatrimonial; 
f) aviz dat de către ANSVSA - document 
eliberat cu scopul recunoașterii 
competențelor asociațiilor de export 
animale pentru activități de 
formare/instruire a fermierilor în 
domeniul sănătații și protecției 
animalelor în vederea derulării 
exporturilor de animale vii către țările 
terțe; 
g) jurnal de călătorie - documentul care 
însoțește animalele de la îmbarcare până 
la destinație în călătoriile cu durata de 
peste 8 ore; 
h) jurnal veterinar – documentul care 
însoțește medicul veterinar de la 
îmbarcare până la destinație și înapoi în 
călătoriile cu durata de peste 8 ore către 
țările terțe Uniunii Europene; 
i) certificatul de avizare a competențelor 
– certificat emis de Colegiul Medicilor 

(ii) o persoană fizică sau persoană juridică ce a 
contractat cu mai mulţi transportatori pentru o 
călătorie sau 
(iii) o persoană care a semnat secțiunea 1 din 
jurnalul de călătorie. 
 
 
e) transportator - persoană fizică sau persoană 
juridică care transportă animale în nume propriu 
sau în numele unei terţe părţi; 
 
 
 
 
f) Se elimină  
 
 
 
 
 
 
 
 
g) Se elimină  
 
 
 
h) Se elimină  
 
 
 
 
i) Se elimină  
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Veterinari care garantează competențele 
medicului veterinar de a asista un 
transport de animale vii; 
j)călătorie- întreaga operațiune de 
transport, de la locul de plecare la locul 
de destinație, inclusiv descărcarea, 
cazarea și încărcarea în anumite puncte 
intermediare ale călătoriei; 
k) călătorie de lungă durată - călătorie 
care depășește 8 ore, începând cu 
momentul în care este mutat primul 
animal din lot; 
l) punct de repaus sau transfer - orice 
oprire în cursul călătoriei care nu este 
locul de destinație, inclusiv un loc în care 
animalele au fost introduse într-un alt 
mijloc de transport, fiind sau nu 
descărcate; 
m) durata călătoriei - de la încărcarea 
primului animal și până la descărcarea 
ultimului animal în locul de destinație; 
n) ucidere - orice proces care cauzează 
moartea animalului în conformitate cu 
legislația în vigoare privind protecția 
animalelor în timpul sacrificării sau 
uciderii; 
o) centre de colectare - locații precum 
exploatații, centre de colectare și piețe, în 
care ecvideele domestice sau animalele 
domestice din speciile bovină, ovină, 
caprină sau porcină care provin din 
diverse exploatații sunt grupate în 
vederea constituirii loturilor; 
p) punct de ieșire - un punct de control la 
frontieră sau orice altă locație desemnată 

 
 
j) Se elimină  
 
 
 
 
k) Se elimină  
 
 
 
l) Se elimină  
 
 
 
 
 
m)Se elimină  
 
 
n) Se elimină  
 
 
 
 
o) Se elimină  
 
 
 
 
 
 
p) Se elimină  
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de către un stat membru prin care 
animalele părăsesc teritoriul vamal al 
Comunității; 
q) loc de destinație - locul în care 
animalul este descărcat dintr-un mijloc 
de transport. 

 
 
q) Se elimină  
 
 
 

7. Capitolul II 
Asigurarea asistenței sanitar-
veterinare în transporturile de 

animale vii 

Capitolul II 
Asigurarea asistenţei sanitar-veterinare la 

bordul navelor de transport animale vii 

 

8. Art. 4.- (1) Transportul de animale vii 
către țări terțe Uniunii Europene, 
destinate creșterii, sacrificării sau 
reproducției și care implică o călătorie de 
lungă durată este asistat de un medic 
veterinar de liberă practică și de 
tehnicieni veterinari în transporturi de 
peste 1000 capete. 
(2) Medicii veterinari de liberă practică 
prevăzuți la alin. (1) dețin un certificat de 
avizare a competențelor care garantează 
competențele medicului veterinar de a 
asista un transport de animale vii. 
 

Art. 5.- (1) În cazul călătoriilor navale care 
depăşesc 10 zile, efectuate în perioadele în care 
temperatura exterioară la îmbarcare este de 35 de 
grade Celsius, la bordul vasului trebuie  asigurate 
servicii de asistenţă sanitar- veterinară.  
 
 
 
 (2) La nivelul ANSVSA va exista o situație/ bază 
de date a  medicilor veterinari abilitați să 
însoţească transportul de animale vii pe durata 
călătoriilor navale. 
 
 (3) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
personalul prevăzut la alin. (2) se stabilesc în 
normele de aplicare prevăzute la art. 15,  alin. (1).

Un studiu australian consideră că 
temperatura uscată de 30 de grade 
este o valoare de alertă, dacă 
umiditatea  este de 85%. 
La acestă valoare a umidității, 
temperatura umedă este de 28 de 
grade. 
Tot în studiul australian se 
precizeaza și temperaturile umede 
care provoacă mortalități. Acestea 
sunt: 35, 5 grade pentru oi și 32,5 
grade pentru bovine. Ovinele sunt 
mai rezistente. 

9. Art. 5.- (1) Colegiul Medicilor 
Veterinari stabilește și organizează 
cursuri specializate pentru obținerea 
certificatului de avizare a competențelor 
de către medicii veterinari de liberă 
practică care intenționează să asiste un 
transport de animale vii. 
(2)Certificatul de avizare a 
competențelor și legitimația care 

(1) Se elimină  
 
 
 
 
 
 
 
(2) Se elimină  
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garantează competențele, respectiv baza 
legală a prezenței medicului veterinar pe 
transport sunt stabilite și garantate de 
Colegiul Medicilor Veterinari. 
(3) Modalitatea de avizare a 
competențelor de formare/instruire a 
asociațiilor de export animale vii sunt 
stabilite de către Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor prin Ordin intern al 
președintelui. 

 
 
 
 
 
(3) Se elimină  

10. Art. 6.- (1) Medicul veterinar care asistă 
transportul de animale vii către țări terțe 
Uniunii Europene, destinate creșterii, 
sacrificării sau reproducției și care 
implică o călătorie de lungă durată este 
contractat de operatorul economic care 
efectuează exportul de animale vii.  
(2) Transporturile de animale vii potrivit 
alin. (1) sunt asistate de un medic 
veterinar și de tehnicieni veterinari. 
(3) În situația în care numărul de animale 
vii depășește 1000 cap/transport, 
medicul veterinar poate contracta un 
număr de tehnicieni veterinari în funcție 
de numărul animalelor transportate. 
(4) Operatorul economic care efectuează 
exportul de animale vii asigură 
cheltuielile de deplasare dus-întors, 
diurna și o taxă negociată cu medicul 
veterinar și care face obiectul 
contractului. 

Art. 6.- (1) Serviciile prevăzute la  art. 5 alin.(1) 
sunt asigurate de personal medical veterinar care 
poate fi contractat de către exportator, importator, 
organizator sau transportator. 
 
 
 
(2) Se elimină  
 
 
(3) Se elimină  
 
 
 
 
(2) Transportatorii străini pot avea personal 
medical veterinar contractat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Art. 7.- (1) Transportul de animale vii 
către țări terțe Uniunii Europene respectă 
modul de repartizare a spațiului pentru 

Art. 7- (1) În cazul exporturilor realizate pe cale 
rutieră, cu mijloace de transport destinate 
călătoriilor de lungă durată, sistemele de 
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animale în conformitate cu valorile 
prevăzute la Capitolul VII din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al 
Consiliului din 22 decembrie 2004 
privind protecția animalelor în timpul 
transportului și al operațiunilor conexe și 
de modificare a Directivelor 
64/432/CEE si 93/119/CE și a 
Regulamentului (CE) nr. 1255/97 și 
Convenția europeană pentru protecția 
animalelor în timpul transportului 
internațional. 
(2) În perioadele cu temperaturi cuprinse 
între 26 și 30 grade Celsius pe segmente 
de rută sau întreaga rută pe durata 
transportului până la destinație, pe baza 
prognozelor oficiale atașate la jurnalul 
de călătorie, densitatea animalelor este 
redusă cu 10% sau 15%, în funcție de 
categoriile de vârstă și producție stabilite 
de autoritatea competentă și se asigură o 
cantitate de apă mai mare precum și 
ventilație corespunzătoare normelor de 
bunăstare a animalelor. 
(3) În perioadele cu călduri extreme de 
peste 30 grade Celsius, atât la încărcare 
cât și pe întreaga durată, transportul 
animalelor vii pe cale maritimă este 
suspendat, medicul veterinar oficial 
având obligația de a nu aviza încărcarea 
animalelor până în momentul când 
temperatura revine sub 30 grade Celsius 
în zonele de risc de pe traseul maritim 
specificat în jurnal. 

ventilaţie din mijloacele de transport trebuie să 
asigure în orice moment din timpul călătoriei, 
indiferent dacă mijlocul de transport staționează 
sau se află în mişcare, o temperatură cuprinsă 
între 5 grade Celsius și 30 de grade Celsius în 
interiorul mijlocului de transport, pentru toate 
animalele, cu o toleranţă de +/- 5 grade Celsius, 
în funcţie de temperatura exterioară. 
 
 
 
 
(2) În cazul exporturilor realizate pe cale rutieră, 
cu mijloace de transport destinate călătoriilor de 
lungă durată, în perioade cu temperaturi ridicate, 
suprafaţa alocată pe cap de animal trebuie 
crescută cu minimum 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Ovinele trebuie tunse înainte de începerea 
călătoriilor care se desfăşoară la temperaturi care 
depășesc 30 de grade Celsius . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trebuie precizată temperatura de 
30 de grade Celsius și nu 35 de 
grade Celsius  deoarece această 
prevedere este aplicabilă și 
transporturilor rutiere, iar la 
temperaturi de peste 35 de grade 
Celsius, nu se permite transportul 
animalelor (Reg. Cons. 
1/2005/CE). 
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(4)În cazul exporturilor realizate pe cale navală, 
în perioadele în care  temperatura exterioară la 
îmbarcare este de 35 de grade Celsius, se asigură 
creşterea cu minimum 15% a suprafeţei alocate 
fiecărui animal, iar compartimentele în care 
urmează să fie transportate animalele trebuie 
echipate cu un sistem de ventilaţie forţată cu o 
capacitate suficientă de reîmprospătare a 
întregului volum de aer, ţinând cont de înălţimea 
compartimentului şi de tipul acestuia, respectiv 
dacă acesta este închis sau parţial închis.  
(5) În cazul în care se transportă animale cu 
coarne, spațiul alocat pe cap de animal trebuie să 
crească cu  7% pentru a preveniri rănirea 
animalelor la contactul cu celelalte animale aflate 
în boxă. Animalele cu coarne se transportă în 
boxe separate față de cele fără coarne conform 
prevederilor Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al 
Consiliului din 22 decembrie 2004 privind 
protecția animalelor în timpul transportului și al 
operațiunilor conexe și de modificare a 
Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a 
Regulamentului (CE) nr. 1255/97. 
(6) În zona destinată îmbarcării animalelor vii, 
operatorul economic care administrează  punctul 
de ieșire unde se efectuează îmbarcarea 
animalelor și controlul sanitar veterinar  va 
amplasa un  sistem video  autorizat conform 
prevederilor  legislației în vigoare. 
Autor: 
Deputat PSD Dănuț Păle 
(7) Stocarea datelor/imaginilor va fi realizată 
pentru o perioadă de 6 luni, după care acestea vor 
fi radiate  în conformitate cu prevederile 
legislației naționale în domeniu și ale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinii științifice EFSA 
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Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE. 
Autor: 
Deputat PSD Dănuț Păle 
(8) În momentul completării referatului de 
evaluare pentru autorizarea sanitar veterinară a 
navei de transport animale vii, inspectorii  trebuie 
să fotografieze: boxele, punțile, rampele, 
pasajele, echipamentele de iluminat, cele de 
alimentare cu apă și hrană, cele de ventilație, cele 
de evacuare a dejecțiilor, cele de stingere a 
incendiilor, sursele de electricitate, precum și 
sistemele de monitorizare, control și alarmă din 
cabina timonei pentru sistemele de alimentare 
și/sau producție a apei, evacuarea dejecțiilor și 
iluminat.  Fotografiile se vor realiza cu aparate 
foto care marchează data și ora. Acestea vor 
reprezenta piese la dosarul de autorizare. 
Autor: 
Deputat PSD Dănuț Păle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

12. Art. 8.- Operatorul economic care 
efectuează exportul de animale vii face 
dovada prezenţei medicului veterinar şi a 
certificatului de avizare a competenţelor 
la control la punctul de ieşire. 

Art. 8 Operatorul economic care efectuează 
exportul de animale vii face dovada prezenţei 
medicului veterinar şi a certificatului de avizare a 
competenţelor la control la punctul de ieşire, în 
condițiile prevederilor art.5 alin.(1). 
Autor: 
Deputat PSD Dănuț Păle 

 

13. Art. 9.- După finalizarea transportului, 
medicului veterinar îi sunt asigurate 
contractual condițiile necesare 
întoarcerii acestuia în țară. 

Art. 9.-Certificatul de sănătate pentru exportul 
animalelor vii se eliberează de medicul veterinar 
oficial din cadrul postului de inspecție de la 
frontieră având la bază certificatul/certificatele de 
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sănătate emis/emise de medicul veterinar din 
centrul de colectare care a/au însoțit animalele și 
după ce efectuează inspecția animalelor cu 
privire la starea de sănătate și de bunăstare. 
Autor: 
Deputat PSD Dănuț Păle 

14. Capitolul III 
Obligaţiile medicului veterinar 

Capitolul III 
Obligaţiile personalului medical veterinar 

 

 

15. Art. 10.- (1) Medicul veterinar care 
asistă transportul de animale vii are 
obligația verificării constante a stării de 
sănătate a animalelor transportate și 
asigurării de tratamente veterinare 
necesare pe toată durata transportului, 
eutanasierea corectă a animalelor 
irecuperabile și instruirea tehnicienilor 
veterinari cu cel puțin 48 de ore înaintea 
încărcării animalelor pentru export, cu 
respectarea prevederilor Regulamentului 
(CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 
decembrie 2004 privind protecția 
animalelor în timpul transportului și al 
operațiunilor conexe și de modificare a 
Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și 
a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 și 
Convenția europeană pentru protecția 
animalelor în timpul transportului 
internațional. 
(2) În plus față de jurnalul de călătorie, 
prevăzut în anexa nr. 2 din Regulamentul 
(CE) nr. 1/2005, medicul veterinar care 
asistă transportul de animale vii are 
obligația: 

 Art.10.- Personalul medical veterinar prevăzut 
la art. 6   alin. (1) are urmatoarele obligaţii: 
a) realizează inspecţia zilnică a animalelor cu 
privire la starea de sănătate şi bunăstare a 
acestora; 
b) asigură asistenţa medical – veterinară pentru 
animalele transportate; 
c) completează raportul zilnic prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Se elimină  
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a) asigurării condițiilor de tratament și de 
supraveghere a stării de sănătate și a 
condițiilor de bunăstare pe toată perioada 
transportului, din centrul de colectare, 
încărcare pe navă și transportul efectiv 
până la terminarea descărcării; 
b)utilizării echipamentului de 
comunicare al navei pentru a alerta 
autoritățile veterinare și exportatorul din 
țara de origine; 
c) inspectării animalelor la îmbarcare 
împreună cu medicul veterinar oficial, 
refuzul încărcării animalelor inapte 
pentru transport conform anexei 3; 
d) realizării unor documente conform 
indicațiilor prevăzute în anexele 1 și 2. 
(3) Documentele realizate conform 
indicațiilor prevăzute în anexele nr. 1 și 
2 se întorc în țara exportatoare cu 
medicul veterinar care a însoțit 
transportul și sunt puse la dispoziția 
Autorității sanitare veterinare și pentru 
siguranța alimentelor județene și 
proprietarului; un exemplar ramâne la 
medicul veterinar de liberă practică 
pentru atestarea condițiilor de transport, 
arhivat și prezentat inspectorilor cu 
ocazia controalelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)Se elimină  
 
 
 
  

16. Art. 11.- În cazul transporturilor 
maritime, medicul veterinar este prezent 
începând cu primul camion cu animale 
care se deplasează din centrul de 
colectare până la punctul de încărcare din 
port si mai departe, pe toate durata 
transportului, descărcare și reîmbarcare. 

Se elimină  
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17. Art. 12.- Controalele oficiale la punctele 
de încărcare și ieșire de pe teritoriul 
comunitar se fac în prezența unui medic 
veterinar oficial cu respectarea și 
conform indicațiilor Regulamentului 
(CE) nr. 1/2005. 

 Se elimină   

18. Capitolul IV 
Sancţiuni 

Capitolul IV 
Sancţiuni 

 

19. Art. 13.- (1) Nerespectarea dispozițiilor 
prezentei legi sesizată de medicul 
veterinar oficial anulează de drept 
transportul de animale vii și se 
pedepsește conform legislației în 
vigoare, capitol contravenții. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În cazul constatării, la punctul de 
încărcare și ieșire de pe teritoriul 
comunitar, a lipsei medicului veterinar 
însoțitor al transportului, se procedează 
la suspendarea încărcării animalelor pe 
navă, până la rezolvare, cu asigurarea 
condițiilor de bunăstare a animalelor pe 
cheltuiala exportatorului sau întoarcerea 
acestora în centrul de colectare. 

Art. 11- (1) Constituie contravenţii și se 
sancționează după cum urmează: 

a) nerespectarea dispoziţiilor art. 7 , alin (1) 
– (3) cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 
de lei; 

b) nerespectarea dispozitiilor art. 7, alin. (4) 
– (5) cu amendă de la 7.500 lei la 10.000 
de lei; 

c) nerespectarea dispozitiilor art. 7, alin. (6) 
– (7) și art. 10 cu amendă de la 10.000 lei 
la 12.500 de lei. 

 
(2) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt 
aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
 
 
Art. 12.- (1) În cazul nerespectarii prevederilor 
art. 5, alin. (1), de către transportatori autorizați 
în România, se suspendă autorizația sanitar-
veterinară de transport animale vii pentru 
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călătorii maritime care depășesc 10 mile marine, 
precum și certificatul de autorizare pentru nave 
de transport animale vii pentru călătorii care 
depășesc 10 mile marine pentru 6 luni. 
(2) În cazul în care prevederile art. 5, alin. (1) sunt 
încălcate de către transportatori autorizați de 
către alte state membre, acești transportatori nu 
vor mai putea opera în porturile din România în 
următoarele 6 luni. 
(3) În cazul în care transportatorii prevăzuți la 
alin. (1) și (2) săvârșesc de 2 ori faptele,în 
decursul  de 1 an,  se suspendă autorizația și 
certificatul de autorizare, respectiv nu mai pot 
opera din porturile din România. 
Art. 13.-  În cazul săvărșirii faptei, prevăzută la 
art.10, de 2 ori, în decurs de 1 an, medicul 
veterinar va fi exclus din lista medicilor veterinari 
abilitați să însoţească transportul de animale vii 
pe durata călătoriilor navale. 
Art. 14.-  Constatarea contravențiilor și aplicarea 
sancțiunilor prevăzute la art. 11- 13 se fac de 
persoane împuternicite, potrivit atribuțiilor de 
serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. 

20. Art. 14.- (1) Nerespectarea prevederilor 
art. 10- 13 duce la sancționarea 
medicului veterinar cu amendă la 2.000 
lei. 
 
(2) A doua abatere a medicului veterinar  
se sancționează cu amenda prevăzută la 
alin. (1) și cu retragerea certificatului de 
avizare a competențelor medicului 
veterinar însoțitor de animale vii în 
transporturile de lungă durată. 

(1)Se elimină  
 
 
 
 
(2) Se elimină 
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(3) Reînoirea certificatului eliberat de 
Colegiul medicilor veterinari este 
posibilă o singură dată și este precedată 
de o instruire pentru redobândirea 
calității de medic veterinar însoțitor de 
transport al animalelor vii pe transporturi 
de lungă durată. 
(4) În cazul retragerii certificatului de 
avizare a competențelor conform alin. 
(2), medicul veterinar are posibilitatea 
reînoirii certificatului de avizare a 
competențelor la un an de la data 
suspendării ultimului certificat conform 
alin. (3). 
(5) Reînoirea certificatului conform alin. 
(4) este posibilă o singură dată. 

(3) Se elimină  
 
 
 
 
 
 
(4) Se elimină  
 
 
 
 
 
 
(5) Se elimină  
 

21. Capitolul V 
 Dispoziții finale 

Capitolul V 
Dispoziții finale 

 

22. Art. 15.- În termen de 90 de zile de la 
data publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, 
Autoritatea sanitară veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor emite normele de 
aplicare a prezentei legi şi condiţiile de 
recunoaştere a competenţelor asociaţiilor 
de export animale vii pentru 
instruirea/formarea fermierilor in 
domeniul exportului de animale vii. 

Art. 15.- (1)  În termen de 180 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi ANSVSA 
emite, prin ordin al preşedintelui, normele de 
aplicare care includ prevederi referitoare la 
exporturile realizate pe cale rutieră, navală şi 
aeriană. 
 (2)În termen de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi administratorul punctului 
vamal sau al punctului de ieșire  va achiziționa și 
va instala echipamentele  de supraveghere video.

 
 
 
 
 
 
 
 

23. Art. 16.- În termen de 60 de zile de la 
data publicării normele de aplicare a 
prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Colegiul Medicilor 
Veterinari stabileşte procedura de 
eliberare a certificatului de avizare a 
competenţelor şi legitimaţia pentru 

Art. 16.- Se elimină  
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medicii veterinari însoțitori de animale 
vii în transporturile de lungă durată  către 
ţări terţe Uniunii Europene. 

24. Art.17.- La data publicării prezentei legi 
în Monitorul Oficial al României , Partea 
I, alin.(2) al art. 16 din Legea nr. 
205/2004 privind protecția animalelor, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
„Art.16 alin.(2) Condițiile privind 
transportul animalelor se stabilesc prin 
lege de către Parlament sau prin ordin de 
către Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor„. 

Art. 17.- Se elimină  

25.  Anexele nr. 2 și 3 se elimină. 
 

 

26.  Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa de la 
prezentul raport. 
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                                                                                                                                                                                                                          Anexa 
 

 
 
Semnătura comandantului navei       
 
__________________________________ 
 
*     se completează cu toate speciile de animale de pe punte 
**   se precizează specia şi numărul de animale izolate în ziua respectivă 
*** se completează doar în situaţii speciale, legate strict de animale           

RAPORT ZILNIC PRIVIND PROTECŢIA ANIMALELOR TRANSPORTATE 
PIF/PUNCT DE IEŞIRE  
DATA:  VAPOR  
SPECIE/ NUMĂR ANIMALE:  COMANDANT  

EXPORTATOR/ I DATA  
PUNŢI ÎNCHISE ZI CĂLĂTORIE NR.  

PUNTEA NR. 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8
* 

DESTINAŢIE FINALĂ  

CONSUM MEDIU FURAJE  
Kg/cap animal/zi 

        DATA ESTIMATĂ A SOSIRII  

CONSUM MEDIU APĂ 
Litri/cap animal/zi 

Litri/zi/cap                        Bovine –                     Ovine –                    
Caprine – 

POZIŢIA LA 
PRÂNZ 

LAT/LONG   

RESPIRAŢIE 
1 –Normală, 2 – Greoaie, 3 - Agonică 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   TOTAL ANIMALE 

FECALE 
1- Normale, 2- Moi, 3 –Diaree, 4- Pelete 

        

STAREA PUNŢII 
1 – Uscată, 2- Umedă, 3- Udă 

        

NIVELUL DE STRES TERMIC 
1- Normal, 2- Mediu, 3 -Sever 

        

TEMPERATURA ÎN GRADE CELSIUS         
MORTALITATEA PE PUNTE Zilnică         

Cumulată          
La 
îmbarcare 

        

Procent          
BOXĂ ANIMALE 
BOLNAVE/TRATAMENT** 

                                                                                                                                           

OBSERVAŢII***  
NOU NĂSCUŢI/AVORT  ZILNIC-    TOTAL 

GENERAL- 
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