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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentrii acordarea de

dcspăgubiri pentru pagubc cauzate de epi700tia de gripă aviară

Analizând propuncrea Iegislativă pentru acordarea de
dcspăgubiri pcntru pagube cauzate de cpizootia dc gripă aviară
(b341i'Ol .07.2021), transmisă de Secretarul General al Senatului cu
adresa nr.XXXV;'3699i08.07.2021 i înregistrată Ja Consiliuj
Legislativ cu nr.D644!08.07.2021,

CONSJLIUL LEGISLÁTIV

În temeiul ait2 alin.1 lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată i art.46(2)

din Regulamentul de organizaľe i funeţionare a Consiliului Legislativ.
Avi7ează favorabil propunerca Iegislativă, cu următoarele

observaţii i propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect de reglernentare acordarea

de despăgubiri pentru pierderile suferite de eătre persoanele fziee i
juridiee, proprietare de animałe, ca urmare a măsurilor supliinentare

de restricţii irnpuse de Deeizia nr. 1 din 7 rnai 202 1 a Centrului
Naţional de Combatere a Bolilor, în seopul prevenirii i răspândirii
gripei av iare.

ntervenţia Iegislativă este argumentată în Expunerea de rnotive prin
faptul că ‚.afcŤarca actřvi(ătii operatorilor economici, prin restrřctiż/e

impuse i cazu/ apar/fieJ zinorţhcare de ipă aviară, are efcte asupra

capacităf/i /or de a-şi achita fäcŤuri/e .i ob/igaţiile faţă de angajaţi.

f7nanîatori. erc, asupra locuri/or de muncă, asupra comunirăfi/or in

genera/ i direcr sau ŕndireer asupra consumatorulu/final.".

2. Propunerea legislativă faee parte din eategoria legilor ordinare,
iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României,
repubticată, prirna Cameră sesizată este Senatul.
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Precizăm faptul eă, pľin avizul pe care îl emite, Consiliul

Legisłativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii sołuţiilor

legislative preconizate.
3. Semnalărn că, de lege Iata, sectorul despăgubirilor acordate

persoanelor ťizice i juridice în situaţia epizootiei de gripă aviară este
reglementat i în Ordonanţa nľ.42ĺ2004 privind organizarea activităţii

sanitar-veterinare i peiitru siguranţa alinientelor, aprobată cu

rnodiťicări si conip]etări prin Legea nr.215"2004, cu niodiťicările i

cornpletările ulterioare.
Totodată, prin dispoziţiile art. 2 din actul norniativ rnai sus—

menţionat, se statuează că: •‚Prin pre:eřita ordonariţă se srabilete

eadníl/î17a;lciar genera/ pei;Ťru gestioř;area îii lei i ellro a asisteiiţei

fbianciare ‚ierařnbzírsahi/e aloeate Romô,iiei, de către Comisia

Europeană pe ba:a prograine/or řiafioiza/e anuale i multiaiiuale îíi

ćlomeiiiu/ să,iăróŢżi a,zima/e/or ‘i pe,ztru sigurařzţa a/iizieiz/e/or, î,z

scopul de a evalua evoluţia epideiniologică a boĺiíor i cipacitatea de

a Íuainăsuri specifice pen(ru controlul i eradicarea acesíora."

In considerarea celor menţionate, este de analizat dacă
dispoziţiile prevăzute în prezenta propunere legislativă conduc řa un
eventual paralelisni legislativ.

4. lntrucât, prezenta propunere Iegislativä poate genera imp]ieaţii
asupra bugetului de stat, este obligatorie solicitarea unei informări din

partea Guveriiului, în coiiforrnitate cu dispoziţiile art. 1 I l aliii.(I ) din
Constituţia României, republicată.

Totodată, sunt incidente prevederile art.1 5 alin.(I ) din Legea

nr.500!2002 privind ťinanţele publice, cu modiťicările i cornpletările
ulterioare, referitoare la obligativitatea întocniirii unei ťie ťinanciare,

cu respectarea condiţiilor prevăzute de art.21 din Legea

responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69!2010, republieată.
5. Pentru un spor de rigoare normativă i evitarea repetiţiei, este

iieeesară reforrnularea titlului, în partea de debut. astfel:
„Lege priiind acordarea de despăgubiri pentru “.

6. La art.1 alin.(2), pentru o inforrnare cornpletă, este necesară

redarea corectă a actului norrnativ vizat, astfel•. .„Regu1aentu1 (CE)
nr.349ĺ2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a norrnelor

privind finanţarea comunitară a intervenţiilor de urgenţă i a
eombaterii anurnitor boli ale anirnalelor mentionate în Decizia
90!424!CEE a Consiliului".
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7. Menţionăm că, î11 actuala redactaľe. soluţia legislativă

preconizată Ja art.2 aHn.(1) este susceptihilă să înca)ce prevederile

art.15 alin.(2) din Constituţia Rornâniei, republicată, referitoare la

neretroactivitatea Iegii, motiv pentru care este necesară reconsiderarea

i reformularea textului, astfel încât să rezu]te fră echivoc faptuł că

plata despăgubirilor se va eťectua de la data intrării în vigoare a

prezentului proiect. pentru situaţiile nou apărute.
De asemenea, în considerarea dispoziţiilor art.37 alin.(3) din

Łegea nr.24!2000, republicată, cu modificările i completările

ulterioare, potrivit cărora exprimarea prin ahrevieri a unor denumiri

sau termeni se poate ťace nurriai prin explicitare în text, la prima

folosire, este necesar ca termenul „CNCB" să ĺ'ie scris ŕn extenso.

Din considerente de ordin redacţional, propuneni ca sintagma

„Decizia nr.l din 07.05.2021" să fie redată sub forma ‚Decizia

nr.ĺ/2021".
Totodată precizăni că sintagma „o legătură de iiatură coil]ercială

sau generatoare de venituri" este neclară, ceea ce conferă soluţiei

preconizate un caracter irnpredictibil. Pe cale de consecinţă, este

necesară revederea textului.
8. Semnalărn că soluţia legislativă preconizată la art.2 aíin.(3)

are caracter declarativ. Astf'el, sunt încălcate dispoziţiile art.8 alin.(2)
din Legea nr.24!2000, republicată, cu rnodiflcările i cornpletările

ulterioare, potrivit cărora, prin modul de exprimare, actul normativ

trebuie să asigure dispoziţiilor sale uii caracter obligatoriu.
Aadar, pentru preci2ia i predictibilitatea normei propuse.

considerărn că trebuie să se nientioneze, în mod expres, ce documente

sunt necesare a f'i transmise la Áutoritatea Naţională Sanitară
Veterinară i pentru Siguranţa Alinientełor în vederea acordării

despăgubirilor, i nu doar prevăzută o îniruire de posibilc acte ce

însoţesc cererile de despăgubire.
In cazul preluării observatiei, sugerăni introducerea unui alineat

distinct, după alin.(2), în care să f'ie prevăzute în mod expres

documentele nientionate mai sus. Ca atare, următoarele alineate se vor

renumerota în rnod eorespunzător.
9. La art.2 alin.(4), peiitru a f'acilita apiicarea riormei, apreeieni

că este necesară stabilirea unei date exacte de la care se pot depune

actele prevăzute la art.2 alin.(2) din proiect, întrucât Centrul National

de Combatere a Bolilor a adoptat deeizia prin care se instituie
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lllăsuľile pentru combaterea i stingerea f'ocarului de gripă aviară în
cauză.

De asemenea, pentru rigoarea redactării, în denumirea „Centrului

National de combatere a Bolilor", ternienul „combatere" va fi scris cu
iiiiţială mare.

10. La art.4, pentru uii spor de rigoare normativă, propunem
reformularea textului,astfel:

„Art.4. - In terrnen de 1 O de zi]e de Ia data intrării în
vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară i
pentru Siguranţa Alimentelor i Ministerul Finanţelor Pubłice vor

e]abora normele rnetodologice de aplicare a prezentei legi, care vor
aprohate priii liotărâre a Guveriiului."
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