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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.225/2020 

privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri
in domeniul agriculturii

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Articol unic.- Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.225 din 

30 decembrie 2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor 

masuri in domeniul agriculturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 1331 din 31 decembrie 2020, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.III.- Termenul prev^t la articolul 11 din Legea nr. 133/2019 pentru 

infiintarea Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor 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.”

2. La articolul VI, alineatul (4) al articolului III se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(4) Prin exceptie de la prevederile alin.(3) la operatorii economic! 

producatori de energie electrica care nu au montate echipamente de masura a 

volumelor de apa si functionarea instalatiilor de captare/evacuare a fost acceptata 

in aceste conditii prin autorizatia de gospodarire a apelor, volumele de apa uzinate 

pentru fiecare unitate de productie se vor calcula in raport cu cantitatea de energie 

produsa.”
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3. Dupa articolul VI se introduc trei noi articole, art.VII - IX, cu 

urmatorul cuprins:
„Art.VII.-Legea nr. 150/2020 privind protectia animalelor destinate 

exportului in tari terte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.658 

din 24 iulie 2020, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatul (1) se modifica ^i va avea urmatorul cuprins: 

Art.5.- (1) in cazul calatoriilor navale, la bordul vasului trebuie 

asigurate servicii de asisten^a sanitar-veterinara, de catre un medic veterinar.

2. La articolul 7, alineatul (2) se modified §i va avea urmatorul cuprins: 

(2) In cazul exporturilor realizate pe cale rutiera, cu mijloace de 

transport destinate calatoriilor de lunga durata, in perioada 1 iunie - 31 august 
suprafa^a alocata pe cap de animal trebuie crescuta cu minimum 10%.

3. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, 
alin.(2’), cu urmatorul cuprins:

(2’) in perioadele in care sunt inregistrate temperaturi de peste 35°C, 
cu privire la exporturile realizate pe cale rutiera sau navala, imbarcarea animalelor 

este temporar suspendata.

4. La articolul 7, alineatele (3) ;^i (4) se modified §i vor avea urmdtorul
cuprins:

(3) Ovinele trebuie tunse inainte de inceperea calatoriilor care se 

desfa§oara in perioada 1 iunie - 31 august.
(4) in cazul exporturilor realizate pe cale navala, in perioada 1 iunie - 

31 august se asigura cre§terea cu minimum 15% a suprafe^ei alocate fiecarui 
animal, iar compartimentele in care urmeaza sa fie transportate animalele trebuie 

echipate cu un sistem de ventila^ie foifata cu o capacitate suficienta de 

reimprospatare a intregului volum de aer, linand cont de inallimea 

compartimentului §i de tipul acestuia, respectiv daca acesta este inchis sau partial 
inchis, in conformitate cu regulamentele si normativele in vigoare.
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Art.VIII.- La articolul 1 din Ordonan^a de urgen^a a Guvemului 
nr.82/2011 privind unele masuri de organizare a activita^ii de imbunatatiri funciare, 
publicata in 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, alineatul (4) se modifica ji ya ayea urmatorul cuprins:

(4) Numarul maxim de posturi al Agen^iei §i filialelor teritoriale
este de 3500.

Art.IX.- Prin derogare de la dispozitiile art.27 alin.(3) 

nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificarile §i completarile ulterioare, pe durata starii 
de alerta se pot desfasura concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din 

cadrul Agentiei Nationale de imbunatatiri Funciare.”

din Legea
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in §edinta din 8 februarie 

2021, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitutia 

Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI 

Ancs^ana Dragu


