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Lege pentru acordarea de despăgubiri pentru pagube cauzate de epizootia de gripă aviară

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1
(1) Prezenta lege stabileşte dreptul la despăgubire pentru pierderi suferite de persoanele juridice 
şi fizice afectate de măsurile de restricţie impuse ca urmare a confirmării prezenţei virusului 
gripei/influenţei aviare pe teritoriul României.
(2) Prevederile prezentei legi nu aduc atingere despăgubirilor acordate potrivit Regulamentului 
(CE) nr. 349/2005 de stabilire a normelor privind finanţarea comunitară a intervenţiilor de 
urgenţă şi a combaterii anumitor boli ale animalelor menţionate în Decizia nr. 90/424/CEE a 
Consiliului, respectiv ale art. 26 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind 
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare .
Art. 2
(1) Beneficiază de despăgubiri potrivit prezentei legi persoanele fizice şi juridice care 
demonstrează faptul că o legătură de natură comercială sau generatoare de venituri a fost afectată 
de măsurile de restricţie impuse de Decizia nr. 1 din 07.05.2021 a CNCB, chiar dacă se aflau în 
afara zonelor de protecţie/supraveghere a focarelor de gripă aviară, deoarece măsurile de 
restricţie au fost impuse la nivel naţional.
(2) Cererile de despăgubire însoţite de documentele doveditoare se depun pe suport hârtie sau se 

transmit în format electronic, la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor.
(3) Documentele doveditoare prevăzute la alin. (2) pot fi diverse acte - antecontract, promisiune 
de vânzare sau de cumpărare, contract cu titlu oneros -  a căror neexecutare pe perioada instituirii 
restricţiilor indică pierderi sau daune cuantificabile.
(4) Data de la care se pot depune, respectiv transmite, reprezintă data de la care prin decizie a 
Centrului Naţional de combatere a Bolilor se instituie Programul/Programe de Măsuri pentru 
combaterea şi stingerea focarului de gripă aviară la nivel local sau naţional, indiferent de zonele 
de protecţie şi de supraveghere instituite.
Art. 3
Despăgubirile se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Art. 4
Guvernul adoptă, la propunerea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi a Ministerului Finanţelor Publice, normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor prezentei legi în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată,
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