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  Către 
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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative 

pentru abrogarea Legii nr.9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.205/2004 privind protecţia animalelor, publicată în Monitorul Oficial 

nr.29/15 ianuarie 2008, precum şi pentru modificarea OUG nr.155/2001 

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 

(publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.794 din 13 decembrie 2001), 

aprobată cu modificări de Legea nr.227/2002 pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân, şi modificată Legea nr.391/2006 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în 

Monitorul Oficial nr.892 din 02 noiembrie 2006, trimisă comisiei pentru 

examinare pe fond, cu adresa nr. PL-x 652 din 15 decembrie 2009. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sulfina BARBU 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.9/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia 
animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr.29/15 ianuarie 2008, 
precum şi pentru modificarea OUG nr.155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân (publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr.794 din 13 decembrie 2001), aprobată cu modificări 

de Legea nr.227/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, şi modificată Legea nr.391/2006 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul 
Oficial nr.892 din 02 noiembrie 2006 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr. Pl-x 652 din 15 

decembrie 2009, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită a propunerii 

legislative pentru abrogarea Legii nr.9/2008 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, publicată în Monitorul Oficial 

nr.29/15 ianuarie 2008, precum şi pentru modificarea OUG nr.155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (publicată în 
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Monitorul Oficial, Partea I nr.794 din 13 decembrie 2001), aprobată cu modificări 

de Legea nr.227/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

şi modificată Legea nr.391/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 

fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial nr.892 din 02 noiembrie 2006.  

  La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.865/23.07.2009); 

• punctul de vedere negativ al Guvernului  (nr.2225/31.08.2009); 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.PL.x 

652/02.02.2010); 

• avizul negativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice (nr. 24/47/04.02.2010). 

  Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 25 

noiembrie 2009. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea 

Legii nr.9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind 

protecţia animalelor, precum şi art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2002, cu modificările 

ulterioare, deoarece, în opinia iniţiatorilor, modificările aduse Legii nr.205/2004 

prin Legea nr.9/2008 nu au condus la o reală îmbunătăţire nici a situaţiei 

cetăţenilor, că căror viaţă cotidiană este afectată de prezenţa pe străzi a câinilor 

fără stăpân, şi nici a situaţiei acestor animale. 

  La lucrările comisiei din data de 24 august 2010 au fost prezenţi 33 

deputaţi, din totalul de 33 membri ai comisiei. 

  Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată,  şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de 

Lege este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 



 3

  În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de 

către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună 

plenului Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii legislative pentru 

abrogarea Legii nr.9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 

privind protecţia animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr.29/15 ianuarie 

2008, precum şi pentru modificarea OUG nr.155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân (publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr.794 din 13 decembrie 2001), aprobată cu modificări de Legea 

nr.227/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, şi modificată 

Legea nr.391/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

publicată în Monitorul Oficial nr.892 din 02 noiembrie 2006. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

Sulfina BARBU 
 

Gheorghe CIOCAN 
 
 
 
 
 
Consultant, Nicoleta Toma 
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