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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea articolului 37 din Legea nr. 129/2019 

privind subprodusele de origine animală și produsele 

derivate care nu sunt destinate consumului uman 

----------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea articolului 37 din Legea nr. 129/2019 privind subprodusele de 

origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

și mediului       Ion Perju 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.      /2020 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 37 din Legea 

nr. 129/2019 privind subprodusele de origine animală și produsele  

derivate care nu sunt destinate consumului uman 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea articolului 37 din 

Legea nr. 129/2019 privind subprodusele de origine animală și produsele derivate 

care nu sunt destinate consumului uman, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă 

(nr. 225 din 5 iunie 2020) de către un grup de deputați în Parlament, și comunică 

următoarele. 

Ca urmare a analizei notei informative, menționăm că modificarea propusă 

pentru articolul 37 din Legea nr. 129/2019 privind subprodusele de origine 

animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman prevede 

interzicerea importului și a tranzitului de subproduse de origine animală și al 

produselor derivate din acestea care nu sunt destinate consumului uman pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

 Astfel, se va interzice importul și tranzitul al tuturor subproduselor de 

origine animală și al produselor derivate din acestea, care conform clasificării 

europene, în funcție de gradul de pericol pentru sănătatea publică și veterinară, se 

împart în trei categorii distincte: categoria 1, a 2-a  și a 3-a . 

Autorii proiectului consideră că modificarea propusă este motivată de faptul 

că subprodusele de origine animală și produsele derivate din acestea care nu sunt 

destinate consumului uman pot constitui o sursă de risc pentru sănătatea publică 

și cea animală. Totodată, subprodusele pot reprezenta și un risc major pentru 

siguranța lanțului alimentar și furajer care va afecta încrederea consumatorilor față 

de siguranța produselor de origine animală și care pot genera crize economice cu 

impact negativ asupra societății și mediului.   

Guvernul menționează că Legea nr. 129/2019 privind subprodusele de 

origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman este 

un act național care a asigurat transpunerea Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 

norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care 

nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală). Remarcăm 

că Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 sus-menționat constituie obligație de 

armonizare, cu calendar de implementare 2017, asumat prin Planul național de 

acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–

Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1472/2016. 
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În versiunea aprobată de Guvern și prezentată spre examinare 

Parlamentului, art. 37 din Legea nr. 129/2019 privind subprodusele de origine 

animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman a asigurat 

transpunerea integrală a prevederilor art. 41 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 

nominalizat. Ulterior, în cadrul examinării proiectului de lege de platforma 

parlamentară, norma în cauză a suferit o serie de modificări, în speță, a fost 

stabilită interdicția importului și tranzitului materialelor de categoria 1 și a 2-a, 

precum și al produselor derivate din acestea, fiind astfel afectată compatibilitatea 

cu art. 41 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 menționat. 

Suplimentar, prin această inițiativă legislativă, autorii propun interzicerea 

importului și tranzitului materialelor și de categoria a 3-a. 

În acest context, remarcăm că materialele de categoria a 3-a sunt produse cu 

risc scăzut pentru sănătatea publică și veterinară și sunt folosite în diferite sectoare 

ale economiei. Astfel, conform datelor prezentate de către Agenția Națională 

pentru Siguranța Alimentelor, Republica Moldova în 2019-2020 a importat 

diferite materiale de categoria a 3-a (puf de pasăre, piei de cabaline, făină de pește, 

ulei de pește, colagen, clei de oase, proteine de origine animală, cheag, lapte praf, 

etc.), care au fost  utilizate în diferite sectoare ale economiei naționale. Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor menționează că o producție autohtonă de 

astfel de produse în Republica Moldova nu există. 

Astfel, Guvernul relevă că acest proiect de lege are un impact negativ asupra 

punerii în aplicație și asigurării respectării legislației interne care a făcut obiectul 

armonizării. Or, potrivit Acordului de Asociere sus-menționat (art. 410(2)), 

Republica Moldova se va abține de la orice acțiune care ar putea submina obiectul 

sau rezultatul armonizării legislative în ceea ce privește titlul V (Comerț și aspecte 

legate de comerț).  

Totodată, adoptarea proiectului va genera o criză cel puțin în domeniul 

industriei prelucrătoare și în domeniul nutriției animalelor din Republica Moldova 

(făina de pește și laptele praf sunt componente ale rațiilor de hrănire a acestora). 

În acest context, considerăm că elaborarea proiectului respectiv urma să fie însoțit 

de analiza impactului de reglementare a activității de întreprinzător, care, de fapt, 

lipsește. 

În concluzie, Guvernul  nu susține inițiativa legislativă în cauză.   
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