
  
 
 
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 21.04.1999 

 
 
 

 
 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 21.04.1999, între orele 9,30 – 13,00, având următoarea ordine de 
zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/1999 pentru 
completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974. 

În urma dezbaterilor, comisia a votat în unanimitate, 
acordarea avizului favorabil  proiectului de lege, cu următorul 
amendament: 

1. Eliminarea anexelor I – IV şi înlocuirea acestora cu o 
anexă care să cuprindă taxe unitare pe categorii de servicii, diferenţiate 
pentru transportul intern şi pentru export. 

Comisia a considerat că, taxele prezentate în anexe, în cadrul 
aceleiaşi categorii de servicii, sunt discriminatorii în raport cu activitatea 
desfăşurată (eliberarea de certificate sanitare veterinare). Astfel, în 
condiţiile în care un kilogram de puiet de peşte sau peşte destinat 
repopulării costă aproximativ 10.000 lei, taxa pentru certificatul sanitar 
veterinar de transport se ridică la 100.000 lei/kg. Certificatul sanitar 
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veterinar de transport pentru vânat împuşcat variază între 10.000-800.000 
lei/piesă în condiţiile în care valoarea de achiziţie a acestora este 
aproximativ aceeaşi. Dacă aceste taxe vor fi legiferate, la nivelul propus 
în proiectul de lege, acest lucru va afecta grav atât activitatea din 
piscicultură cât şi din cadrul ocolurilor de vânătoare, conducând în final 
la dispariţia acestor activităţi. Aşa cum sunt prezentate în anexe, aceste 
taxe lasă impresia unei supraimpozitări. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi. 
Comisia a mai dezbătut şi situaţia care s-a creat prin intrarea 

în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr.56/1998 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, 
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi a 
hotărât înaintarea unei adrese Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a 
Senatului, prin care se solicită o întrevedere cu aceasta pentru discutarea 
disfuncţionalităţilor apărute în sistemul de asigurări. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.Ion Berciu 


