
Parlamentul Romaniei 

Senat
Comisia pentru Agricultura,
Industrie Alimentard §i Dezvoltare Rurald

Nr.XXIII/30/02.02.2021

R A P O R T

asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului 
nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri m

domeniul agriculturii 
L12/2021

In conformitate cu prevederile art.70 din RegulamentuI Senatului, cu modificarile 

ulterioare, Comisia pentru agricultura, Industrie alimentara si dezvoltare rurala, prin 

adresa L12/2021, a fost sesizata, m vederea dezbaterii si elaborarii raportului, asupra
Proiectului de iege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in 

domeniul agriculturii.
Initiator: Guvernul Romaniei.

9

Ordonanta de urgenta are ca obiect de reglementare prorogarea unor termene, 

respectiv amanarea obligativitatii de realizare si implementarea a amenajamentelor 
pastorale pana la data de 1 ianuarie 2022 (art, 10 alin. (1) OUG nr, 34/2013 privind 

organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr, 18/1991); aplicarea Legii nr,509/2006 privind 

acordarea de miere de albine Tn scoli se suspenda in perioada 1 ianuarie 2021 - 31 

decembrie 2022; termenul de intrare in vigoare a Legii nr, 133/2019 pentru Tnfiintarea 

Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produseior Agroalimentare se proroga pana la 

data de 1 ianuarie 2022; termenul de intrare m vigoare a Legii nr, 236/2020 pentru 

stimularea producatoriior agricoli care comercializeaza produsele agricole primare, 

produse pescaresti si de acvacultura se prelungeste pana la data de 1 ianuarie 2022; 

prelungirea licentei pentru transport in comun pana pe 31,03,2021; 
adoptarea unor masuri in ceea ce priveste instalarea echipamentelor de masura a 

cantitatilor de apa utilizate/evacuate.

precum si

Calea 13 Septembrie, nr, 1-3, sector 5, Bucure,5ti, 050711 
vvww.senat.ro
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Consiliul legislativ avizeaza FAVORABIL proiectu! de lege.
Comisia pentru invatamant, tineret §i sport si Comisia pentrutransporturl §i _ .

infrastructura au transmis avize favorabile.
Comisia pentru ape, paduri, pescuit §i fond cinegetic a transmis aviz negativ.
In cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului, au fost 

adoptate si se regasesc in Anexa 1 ce face parte integranta din prezentui raport. 

Amendamentele respinse se regasesc in Anexa 2.
La dezbaterea proiectului de lege a participat, Tn conformitate cu prevederile 

art.63 din RegulamentuI Senatului, cu modificarile ulterioare, din partea Guvernului, 

domnul Sorin Claudiu Rosu Mares - Secretar de Stat MADR.
In §edinta din data de 02.02.2021, rnembrii comisiei au hotarat, cu majoritate de 

voturi, sa adopte un raport de admitere cu amendamente admise si respinse.
Comisia supune spre dezbatere si adoptare, plenului Senatului, raportui de 

admitere cu amendamente admise si respinse si ProiectuI de iege pentru 

aprobarea Ordonantei de urgen^a a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea 

unor acte normative si stabilirea unor masuri m domeniul agriculturii.
In raport cu obiectui de reglementare, proiectuI de lege face parte din categoria 

legilor ordinare si urmeaza a fi adoptat Tn conformitate cu prevederile art.76 alin. (2) din 

Constitutie.
Potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata si ale 

art.92 alin. (7) din RegulamentuI Senatului, cu modificarile ulterioare, SenatuI este 

prima camera sesizata.

SECRETAR,PRE^EDINTE,

Senator CERNI^Sel^stianSenator SCAFoLAT George

u
Galea 13 Septembrie, nr. 1-3, sector 5, Biicurejti, 0.S0711 
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Comisia pentru Agricultura,

Nr.XXIII/30/02.02.2021Industrie Alimentara Dezvoltare Rurald

Anexa 1

Amedamente admise

la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr.225/2020 privind modiHcarea unor acte
normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii

L12/2021

MOTIVARENr.
AMENDAMENTE ADMISETEXTUL INITIAL 

OUG nr. 225/2020
Text legecrt.

Articolul III se modifica 
si va avea urmatorul 
cuprins:
Art. Ill - Termenul prevazut la 
articolul 11 din Legea nr. 
133/2019 pentru infiintarea 
Agentiei pentru Calitatea si 
Marketingul 
Agroalimentare, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, 
cu modificarile ulterioare, se 
proroga pana la data de 1 iulie 
2021.

1.

Infiintarea
operationalizarea
Agentiei

Art. Ill - Termenul prevazut la 
articolul 11 din Legea nr. 
133/2019 pentru infiintarea 
Agentiei pentru Calitatea si 
Marketingul 
Agroalimentare, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, 
cu modificarile ulterioare, se 
proroga pana la data de 1 ianuarie 
2022.

SI

pentru 
Calitatea si Marketingul 
ProduselorProduselor

Produselor Agroalimentare 
reprezinta nu doar un 
deziderat 
producatorilor 
procesatorilor romani ci 
0 garanpe pentru 
produse de calitate si 

pentru

al
SI

sanatoase
1



Initiatori:
senator Lucian Trufin 
senator Calin Gheorghe Maties 
senator Paul Stanescu 
senator Ion Rotaru

consumatorii romani.

Hidroelectrica, care din 
motive tehnice obiective 
in afara controlului sau 
si comunicate deja 
autoritatilor in domeniu 
(Ministerul Energiei, 
Agenda Nationals Apele 
Romane) nu poate 
monta aparate de masura 
pentru debite sau volum, 
este obligata sa suporte 
un cost cu apa utilizata 
aferent debitului maxim 
autorizat in pofida 
oricaror principii de 
echitate 
proportional itate, fiind 
astfel obligata sa suporte 
costul utilizari unor 
cantitati de apa 
neutilizate in fapt.

Costurile cu apa uzinata 
de Hidroelectrica SA vor 
ajunge la aproximativ 
522 milioane lei pe an 
(in ipoteza calcularii

La articolul VI, alineatul 
(4) al articolului HI din 
Legea nr.122/2020 pentru 
modificarea 
completarea Legii apelor 
nr.107/1996, publicata in 
Monitorul Oflcial al 
Romaniei, Partea I, 
nr.613 din 13 iulie 2020, 
se modiflca si va avea 
urmatorul cuprins:

2. Art.VI
Articolul III din Legea 
nr.122/2020 
modificarea 
completarea Legii apelor 
nr.107/1996, publicata in 
Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, 
nr.613 din 13 iulie 2020, se 
modiflca si va avea 
urmatorul cuprins:

pentru
s>si

(4) Prin exceptie de la 
dispozitiile alin.(3), in cazul 
inexistentei/imposibilitatii 
tehnice dovedite de montare 
a aparatelor de masura 
pentm debite sau volum, se 
aplica metode indirecte de 
contorizare, prin raportarea 
debitului maxim autorizat la 
timpul efectiv de utilizare 
pentru productia de energie 
electrica, utilizatorul avand 
obligatia

(4) Prin exceptie de la 
prevederile alin.(3) la 
operatorii 
producatori de energie 
electrica care nu au 
montate echipamente de 
masura a volumelor de 
apa si functionarea 
instalatiilor 
captare/evacuare a fost 
acceptata in aceste 
conditii prin autorizatia 
de gospodarire a apelor.

SIeconomic!

de

comunicarii
2
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volumului de apa ca 
fiind timpul de 
functionare inmultit cu 

maxim

datelor generate de aparate 
conforme de masura a 
timpului de utilizare.

volumele de apa uzinate 
pentru fiecare unitate de 
productie se vor calcula 
in raport cu cantitatea de 
energie produsa.

debitul
autorizat),
998 milioane (daca s-ar 
calcula volumul ca fiind 
debitul maxim autorizat 
pe Hidroelectrica SA cu 
365x24 
secunde), estimarea pe 
anul 2021 a costului 
volumului apei uzinate 
conform 
actuate fiind de 365 
milioane lei;

respective

Initiatori:

senator George Scarlat 

deputat Virgil Popescu

orex3600

decontarii

Apliearea prevederilor 
legale in forma aetuala 
va conduce la inchiderea 
multor hidrocentralele 
existente ca urmare a 
nerentabilitatii acestora 
in acest nou context (cu 
efecte precum scadere 
capacitate 
concediere personal etc); 
Cele mai afectate sunt 
hidrocentralele pe firul 
apei de cadere mica (sub 
50 m). Subliniem faptul 

Hidroelectrica 
produce anual intre 3 si

instalata,

ca

3



1

4 TWh energie electrica 
(peste 5% din consumul 
de energie electrica la 
nivel national) in 
hidrocentrale 
capacitate relativ redusa 
pe firul apei pe cursurile 
de apa interioare.

de

4



REGULAMENTUL (CE) 
NR. 1/2005 AL 
CONSILIULUI 
din 22 decembrie 2004 
privind protectia 
animalelor in timpul 
transportului si al 
operatiunilor conexe si 
de modificare a 
Directivelor 
64/432/CEE si 
93/119/CEsia 
Regulamentului (CE) nr. 
1255/97 nu permite 
transportul animalelor 
atunci cand temperatura 
este de 30 de grade 
Celsius, cu o maria de
+/- 5 grade, ceea ce face 
caLegeanr. 150/2020 sa 
contravina prevederilor 
Regulamentului 
European.
Regulamentul CE 
1/2005 a facut totodata 
obiectul unei intrebari 
preliminare adresate de 
catre Tribunalul 
Administrativ Superior 
din Bavaria (Bayerischer 
V erwaltungsgerichtshof 
- Germania). Raspunsul

Se introduce un articol nou, 
articolul VII cu urmatorul 
cuprins:
Art. VII
Legea nr. 150/2020 privind 

protectia animalelor destinate 
exportului in ^ari terte, 
publicata in Monitorul Ofieial, 
Partea I nr. 658 din 24 iulie 
2020 se modifica si va avea 
urmatorul euprins:

3.

Legea nr. 
privind 
animalelor 
exportului in tari terte

150/2020
protectia
destinate

Art. 5. -
(1) In cazul calatoriilor 
navale care depasesc 10 
zile,
perioadele 
temperatura exterioara la 
imbarcare este de 35 grade 
Celsius, la bordul vasului 
trebuie asigurate servicii 

asistenta sanitar-

Art. 5. - (1) in cazul calatoriilor 
navale, la bordul vasului 
trebuie asigurate servicii de 
asistenta sanitar-veterinara, de 
catre un medic veterinar.

efectuate in
m care

de Initiator:
senator Florin-Vasile Citu

Art. 7. - (2) In cazul exporturilor 
realizate pe cale rutiera, cu 
mijloace de transport destinate 
calatoriilor de lunga durata, in 
perioada 1 iunie - 31 august 
suprafata alocata pe cap de 
animal trebuie crescuta cu 
minimum 10%.

veterinara.

Art.7

(2) In cazul exporturilor 
realizate pe cale rutiera, cu 
mijloace de transport 
destinate calatoriilor de 
lunga durata, in perioadele 
cu temperaturi ridicate, 
.suprafata alocata pe cap de 
animal trebuie crescuta cu 
minimum 10%.

5



CJUE atesta faptul ca 
Regulamentul CE 
1/2005, obligatoriu 
pentm toate statele 
membre UE, nu se 
limiteaza
doar la transporturile 
intra-comunitare, astfel 
ca toate transporturile 
care pleaca dintr-un stat 
membru UE catfe o tara 
terta intra sub 
incidenta acelorasi 
reglementari.
Stresul termic este o

Initiator:
senator Florin-Vasile Citu

(2') In perioadele m care sunt 
mregistrate temperaturi de 
peste 35 °C, cu privire la 
exporturile realizate pe cale 
rutiera sau navala, imbarcarea 
animalelor este temporar 
suspendata.t

Initiatori: Comisia pentru 
agricultura, industrie 
alimentara si dezvoltare rurala

(3) Ovinele trebuie tunse inainte 
de inceperea calatoriilor care se 
desfa§oara in perioada 1 iunie - 
31 august.

garantie pentru o rata de 
mortalitate crescuta. 
Chiar daca intr-un 
camion sau pe o punte a 
unui vapor este un 
singur animal, acesta va 
suferi si va muri atunci 
cand umiditatea si 

depasesc 
limite.

(3) Ovinele trebuie tunse 
inainte de inceperea 
calatoriilor 
desfasoara la temperaturi 
care depasesc 30 grade 
Celsius.

care se

Initiator:
senator Florin-Vasile Citu

temperatura 
anumite 
Temperatura 
camioane si vapoare este 
intotdeauna cu minim 5 
grade mai ridicata decat 
afara, indiferent de 
capacitatea sistemului de 
ventilatie. Conform

(4) in cazul exporturilor 
realizate pe cale navala, in 
perioadele in 
temperatura exterioara la 
imbarcare este de 35 grade 
Celsius, se asigura 
cresterea cu minimum 
15% a suprafetei alocate 
liecarui animal, iar

(4) In cazul exporturilor realizate 
pe cale navala, in perioada 1 
iunie - 31 august se asigura 
cre§terea cu minimum 15% a 
suprafetei alocate fiecarui animal, 
iar compartimentele in care 
urmeaza sa fie transportate 
animalele trebuie echipate cu un

dincare
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sistem de ventilatie foitata cu o 
capacitate suficienta de 
reimprospatare a mtregului volum 
de aer, tinand cont de inaltimea 
compartimentului §i de tipul 
acestuia, respectiv daca acesta 
este mchis sau partial mchis, in 
conformitate cu regulamentele si 
a normativele m vigoare.

Regulamentului 
NR. 1/2005, Anexa I, 
capitolul VI, pet. 3.1: 
‘‘‘‘Sistemele de ventilatie 
din mijloacele de 
transport rutier sunt 
proiectate, construite si 
intretinute astfel meat, 
in orice moment din 
timpul 
indiferent dacd mijlocul 
de transport stationeazd 
sau se afld in miscare, 
sd poatd pdstra o 
temperaturd intre 5 °C 
si 30 °C in interiorul 
mijlocului de transport, 
pentru toate animalele, 
cu o tolerantd de +/- 5 
°C, tn functie de 
temperatura 
exterioard.’’’’
Temperatura din 
camioane si vapoare este 
intotdeauna cu minim 5 
grade mai ridicata decat 
afara, indiferent de 
capacitatea sistemului de 
ventilatie. Navele de 
export nu au aer 
conditionat.

compartimentele in care 
urmeaza sa fie transportate 
animalele trebuie echipate 
cu un sistem de ventilatie 
foitata cu o capacitate 
suficienta 
reimprospatare 
mtregului volum de aer, 
tinand cont de inaltimea 
compartimentului §i de 
tipul acestuia, respectiv 
daca acesta este inchis sau 
partial inchis.

(CE)

de
a

t

edldtoriei.

Initiator:
senator Florin-Vasile Citu
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In prezent sunt 3226 
posturi si se solicita inca 
274 posturi.

Ordonan^a de urgen^a a 
Guvemului nr. 82/2011 
privind uncle masuri de 
organizare a activitalii de 
imbunatatiri funciare

Se introduce un articol non, 
articolul VIII cu urmatorul 
cuprins:
Art. VIII
Alineatul (4) al articolului 1 din 
Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 82/2011 privind 
unele masuri de organizare a 
activitafii de imbunatatiri 
funciare,
Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 694 din 30 
septembrie 2011, aprobata cu 
modificari §i completari prin 
Legea nr. 199/2012, cu 
modificarile $i completarile 
ulterioare, se modiflca dupa 
cum urmeaza:

4.

-avand in vedere ca 
schema de personal a 
Agentiei Nationale de 
Imbunatatiri Funciare 
este subdimensionata cu 
mult fata de necesarul de 
personal prin care 
trebuie sa se asigure 
integritatea si acoperirea 
activitatilor 
exploatare, intretinere si 
reparatii a infrastructurii 
de imbunatatiri funciare,

-faptul ca infrastructura 
principals de irigatii 
aflata domeniul public al 
statului si administrarea 
ANIF, se reabiliteaza 

derularea 
Programului National de 
Reabilitare 
Infrastructurii Principale 
de Irigatii din Romania, 
sens in care este necesar, 
in cazul amenajarilor de 
irigatii in cadrul carora 
lucrarile de executie au 
fost finalizate sau in curs

A.mpublicata

de

La articolul 1 alineatul (4) se 
modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

(4) Numarul maxim de posturi al 
Agentiei §i filialelor teritoriale 
este de 3500.

Art.l

pnn(4) Numarul maxim de 
posturi al Agentiei si 
filialelor teritoriale este de 
3.226.

a

Initiator:

senator George Scarlat 

senator Lucian Trufin
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de finalizare, sa se 
asigure 
conditiilor prevazute in 
regulamentele 
exploatare 
eficienta si de mtretinere 
a acestor sisteme prin 
angajarea personalului 
calificat,

-dat fiind contextul 
climatic si solicitarile de 
asigurarea a unui nivel 
optim al apei pentru 
irigatii, 
contractata, cat si cea 
irigata, 
executarii Tn regim de 
urgenta a lucrarilor de 
reparatii si intretinere 
efectuate asupra unor 
statii de pompare de 
baza,
repompare, canale si 
constructii hidrotehnice 
aferente, in vederea 
continuarii
functionalitatii acestor 
amenajari se impune, 
angajarea 
suplimentarea 
personalului calificat si 
respectarea normativului

respectarea

de
tehnica

I

suprafata

necesitatea

statii de

SI

9



de personal, cat si 
normele de securitate si 
sanatate in munca,

- luand in considerare 
faptul ca la nivelul 
Ministerului Agriculturii 
si Dezvoltarii Rurale si 
al Agentiei Nationale de 
imbunatatiri Funciare se 
desfasoara, in regim de 
urgenta, activitati pentru 
analizarea, verificarea si 
elaborarea
documentatiilor aferente 
proiectelor
infrastructura pentru 
adaptarea la schimbari 
climatice, 
compensarea deficitului 
de umiditate a solului in 
vederea combaterii 
riscului de seceta, 
reducerea riscului la 
inunda^ii §i alunecari de 
teren.

de

pentru

pnn
promovarea/punerea in 
siguran^a a lucrarilor 
hidrotehnice

i

pentru 
asigurarea resursei de 
apa pentru folosin^e, 
atenuarea viiturilor prin 
acumulari

10



nepermanente/poldere §i 
imbunatatirea calita^ii 
apei brute, combaterea 
eroziunii solului de 
suprafa^a §i de adancime 
§i corectarea toren^ilor, 
in special bazinele 
hidrografice eu hazard 
toren^ial ridicat, prin 
sisteme de irigare a 
solului, drenare §i 
desecare,
antigrindina, pepmiere 
silvice, impaduriri §i 
terasarea versan^ilor, 
precum §i pentru alte 
proiecte complementare 
de infrastructura, in 
vederea 
acestora in Planul 
National de Relansare si 
Rezilien^a 
Romaniei 
accesarea de fonduri 
externe rambursabile §i 
nerambursabile in cadrul 
Mecanismului 
redresare §i rezilienp.

I

protec^ie

includerii

necesar
pentru

de

11
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Se introduce un articol nou, 
articolul IX cu urmatorul 
cuprins:

5.

IX. Prin derogare de la 
dispozitiile art. 27 alin. (3) din 
Legea nr. 55 /2020 privind 
unele masuri pentru prevenirea 
§i combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare, pe durata starii de 
alerta se pot desfasura 
concursurile pentru ocuparea 
posturilor vacante din cadrul 
Agentiei Nationaie de 
Imbunatafiri Funciare.

Initiator: senator George 
Scarlat

12



Comisia pentru Agricultura,

Nr.XXIll/30/02.02.2021Industrie Alimentara ?/ Dezvoltare Rurald

Anexa 2

Amedamente respinse

la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgen^a a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte 
I normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii

L12/2021

MOTIVARENr.
AMENDAMENTE RESPINSETEXTUL INITIAL OUG 

nr.225/2020 ’
Text legecrt.

Articolul IV se modifica si 
va avea urmatorul cuprins:

Art. 4 - Termenul de intrare 
in vigoare prevazut la 
articolul 9 din Legea nr. 
236/2020 pentru stimularea 
producatorilor agricoli care 
comercializeaza produsele 
agricole primare, produse 
pescaresti si de acvacultura, 
publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 1037 din 6 noiembrie 
2020, se proroga pana la data

1.
Dupa un an 2020 aflat 
sub auspiciile secetei 
pedologice dar si ale 
pandemiei de Covid - 
19, producatorii romani 
au nevoie de tot 
sprijinul pe care statul il 
poate acorda.

Siguranta sanitara si cea 
alimentara sunt cele 2 
coordonate de actiune 
pentru orice Guvem 
responsabil. Sprijinul

Art. rV - Teimenul de intrare in 
vigoare prevazut la articolul 9 din 
Legea nr. 236/2020 pentru 
stimularea producatorilor agricoli 
care comercializeaza produsele 
agricole
pescaresti si de acvacultura, 
publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1037 din 6 
noiembrie 2020, se proroga pana 
la data de 1 ianuarie 2022.

produsepnmare.

1



pentru stimularea
producatorilor agricoli 
se incadreaza la 
categoria siguranta 
alimentara.

de 15 mai 2021.

Initiatori:
senator Lucian Trufin 
senator Calin Gheorghe Maties 
senator Paul Stanescu 
senator Ion Rotaru

REGULAMENTUL 
(CE) NR. 1/2005 AL 
CONSILIULUI 
din 22 decembrie 2004 
privind 
animalelor in timpul 
transportului si al 
opemtiunilor conexe si 
de modificare a 
Directivelor 
64/432/CEE 
93/119/CE 
Regulamentului (CE) 
nr. 1255/97 nu permite 
transportul animalelor 
atunci cand temperatura 
este de 30 de grade 
Celsius, cu o maria de
+/- 5 grade, ceea ce face 
ca Legea nr. 150/2020 

contravina

Se introduce un articol non, 
articolul VII cu urmatorul 
cuprins:
Art. VII
Legea nr. 150/2020 privind 

protectia animalelor destinate 
exportului in tari terte, publicata 
in Monitorul Oficial, Partea I nr. 
658 din 24 iulie 2020 se modifica 
si va avea urmatorul cuprins:

2.

Legea nr. 
privind 
animalelor 
exportului in tari terte

150/2020
protectia
destinate

protectia

SI
a

(2^) In perioadele in care sunt 
inregistrate temperaturi sub 5 °C 
si respectiv peste 30 °C,
exporturile realizate pe cale 
rutiera 
suspendate.

temporarsunt

sa
prevederilor
Regulamentului
European.
Regulamentul

(4^) In perioadele in care sunt 
prognozate temperaturi sub 5 °C 
si respectiv peste 30 °C, pe intreg CE

2



1/2005 a facut totodata 
obiectul unei intrebari 
preliminare adresate de 

Tribunalul 
Administrativ Superior 

Bavaria

traseul sau pe portiuni din acesta, 
exporturile realizate pe cale 
navala sunt temporar suspendate.

catre

dinInitiator:
senator Florin-Vasile Citu (Bayerischer 

V erwaltungsgerichtshof 
- Germania). Raspunsul 
CJUE atesta faptul ca 
Regulamentul CE 
1/2005, 
pentru toate statele 
membre UE, nu se 
limiteaza
doar la transporturile 
intra-comunitare, astfel 
ca toate transporturile 
care pleaca dintr-un stat 
membru UE catre o tara 
terta intra sub 
incidenta 
reglementari.
Stresul termic este o 
garantie pentru o rata de 
mortalitate 
Chiar daca intr-un 
camion sau pe o punte a 
unui vapor este un 
singur animal, acesta va 
suferi si va muri atunci 
cand umiditatea si

obligatoriu

acelorasi

crescuta.
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temperatura depasesc 
anumite 
Temperatura 
camioane si vapoare 
este mtotdeauna cu 
minim 5 grade mai 
ridicata decat afara, 
indiferent 
capacitatea sistemului 
de ventilatie. Conform 
Regulamentului (CE) 
NR. 1/2005, Anexa I, 
capitolul VI, pet. 3.1; 
“Sistemele de ventilatie 
din mijloacele de 
transport rutier sunt 
proiectate, construite si 
intretinute astfel meat, 
in orice moment din 
timpul 
indiferent dacd mijlocul 
de transport stationeazd 
sau se afld in miscare, 
sd poatd pdstra o 
temperaturd intre 5 °C 
si 30 °C m interiorul 
mijlocului de transport, 
pentru toate animalele, 
cu o tolerantd de +/- 5 

in functie de

limite.
din

! de

cdldtoriei.

°C,
temperatura
exterioard."
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Temperatura 
camioane §i vapoare 
este intotdeauna cu 
minim 5 grade mai 
ridicata decat afara, 
indiferent 
capacitatea sistemului 
de ventilatie. Navele de 
export nu au aer 
conditionat.___________

din

de

\

i
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