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Către
BIROUL PERMANENT AL
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Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar II asupra proiectului de
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,
retrimis comisiei în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport, cu
adresa nr. PL.x-912/2007 din 8 iunie 2011.

PREŞEDINTE,
SULFINA BARBU
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC

Bucureşti 15.09.2011
Nr. 26/287
RAPORT

S U P L I M E N T A R II

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
(PL. – x 912/2007)
În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marţi, 7 iunie 2011, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, s-a hotărât retrimiterea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
(PL.x-912/2007) Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, sesizată în fond, în vederea
unei noi examinări şi depunerii unui nou raport.
Pentru acest proiect de lege s-a întocmit raportul nr.26/2144 din 4 martie 2011 prin care s-a propus aprobarea proiectului
de lege cu amendamente admise şi raportul suplimentar nr.26/85 din 8 aprilie 2011 prin care s-a propus aprobarea proiectului de
lege cu amendamente admise şi respinse.
La întocmirea prezentului raport suplimentar II comisia a avut în vedere:
•

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 1257/24.09.2007);

•

avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr. 22/707/05.03.2009);

•

avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr. 31/1401/13.02.2008);

•

punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2746/22.10.2007).
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Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 12 decembrie 2007.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2002, cu modificările ulterioare.
Iniţiatorul propune modificări ce vizează regimul eutanasierii animalelor, regimul de cazare, modalitatea de adopţie a animalelor
fără stăpân de către pensionari, precum şi incinerarea cadavrelor animalelor eutanasiate sau colectate de pe străzi.
In conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 14 septembrie 2011.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi, din totalul de 30 membri ai comisiei.
Raportul suplimentar II al comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân cu amendamente
admise şi respinse care sunt redate în anexele nr.1 şi 2 la prezentul raport suplimentar II.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

SULFINA BARBU

GHEORGHE CIOCAN

Întocmit:
Expert Iulia Toader
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Anexa nr.1
I. AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.

TEXT
O.U.G. nr.155/2001

TEXT SENAT

AMENDAMENTE PROPUSE
(autorul amendamentelor)

Motivare
amendamente

1.

2.

3.
ORDONANŢA DE URGENŢĂ
privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără stăpân

LEGE
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără
stăpân

Nemodificat

Art.I. – Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără
stăpân, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.794 din 13 decembrie
2001, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr.227/2002, cu modificările
ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. Titlul ordonanţei de urgenţă va
avea următorul cuprins:

Nemodificat

„Ordonanţă
de
urgenţă
privind
aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân şi a altor animale fără
deţinător cunoscut”

Se elimină.
(Autor: Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic)

Legea
privind
aprobarea
programului
de
gestionare
a
câinilor fără stăpân
este
o
lege
specială.
Este în vigoare
Legea
nr.9/2008
pentru modificarea
şi
completarea
Legii nr.205/2004
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4.

1. Articolul 1 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
Art. 1. - Consiliile locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale au
obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de
necesităţi, în termen de 30 de zile
de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă,
servicii
specializate
pentru
gestionarea câinilor fără stăpân.
(Legea nr.227/2002)
_______________________

2. Articolul 1 se abrogă.

Art. 1. – (1) Consiliile
locale, respectiv Consiliul General
al
Municipiului
Bucureşti
au
obligaţia de a înfiinţa, în funcţie
de necesităţi, în termen de 60 de
zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă,
servicii
specializate
pentru
gestionarea câinilor fără stăpân.
(2)
Serviciile
specializate
pentru gestionarea câinilor fără
stăpân
înfiinţate
la
nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale
vor
gestiona
baza
de
date
organizată la nivelul acestora.
(3)
La
nivelul
serviciilor
specializate pentru gestionarea
câinilor fără stăpân se înfiinţează
Registrul de evidenţă a câinilor
fără stăpân capturaţi de pe raza
unităţilor administrativ-teritoriale.
(4)
Autoritatea
Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa
Alimentelor,
prin
direcţiile
sanitar-veterinare
şi
pentru
siguranţa
alimentelor
judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti,
verifică
modul
de
aplicare a prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă de către
unităţile administrativ-teritoriale.

privind
protecţia
animalelor,
lege
care are caracter
general.
Legea
specială se aplică
cu prioritate în faţa
legii generale.
Considerăm
necesară
rămânerea
în
vigoare
a
prevederilor
Ordonanţei
de
urgenţă
întrucât
acest
articol
stabileşte
în
sarcina
cărei
instituţii publice se
află
gestionarea
problemei câinilor
fără
stăpân.
Unităţile
administrativteritoriale, având
buget propriu, pot
implementa
în
teritoriu
prevederile legii şi
pot fi sancţionate
în
caz
de
neaplicare
sau
tergiversare
de
aplicare a legii, de
către prefect ca
reprezentant
al
Guvernului
în
teritoriu.

(Autor: Comisia pentru
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administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic)
5.
3. După articolul 1 se introduce un
articol nou, art.11, cu următorul cuprins:

2. După articolul 1 se
introduce un articol nou, art.11, cu
următorul cuprins:

„Art.11. - (1) Se înfiinţează Registrul
naţional de identificare şi înregistrare a
animalelor cu sau fără deţinător.
(2) Registrul prevăzut la alin. (1) va
funcţiona în cadrul primăriilor prin înfiinţarea
Fişierului
central
pentru
monitorizarea
animalelor.

–
In
sensul
„Art.11.
prezentei legi, expresia câine fară
stăpân
are
următoarea
semnificaţie: orice câine crescut,
adăpostit, ţinut
pe domeniul
public, în locuri publice sau în
spaţiile adiacente acestora, în
afara proprietăţii stăpânului sau a
deţinătorului
acestuia,
necontrolat,
nesupravegheat,
liber, abandonat, inclusiv cei
identificaţi prin microcipare sau
alt
mijloc
alternativ
de
identificare,
stabilit
de
către
Autoritatea Naţională, Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor.

Se oferă o definiţie
clară a sintagmei
“câine
fără
stăpân”.

(Autor: Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic)
6.

4. Articolul
următorul cuprins:
Art. 2. - (1) Consiliile locale
ale unităţilor administrativ-teritoriale
au obligaţia de a amenaja din
fonduri
proprii,
în
funcţie
de
necesităţi, în condiţiile prevăzute în
anexa nr. 1, adăposturi pentru câinii
fără stăpân, respectiv pentru acei
câini
care
circulă
liberi,
fără
însoţitor, în locuri publice.
(2)
Consiliile
locale
au

2

va

avea

3. Articolul 2 se modifică şi
va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Consiliile locale ale
unităţilor
administrativ-teritoriale
au
obligaţia de a construi din fonduri proprii, în
condiţiile prevăzute în anexa nr. 1,
adăposturi pentru animale, denumite în
continuare adăposturi publice.

Art.2. - (1) Consiliile locale,
respectiv Consiliul General al
Municipiului Bucureşti au obligaţia
de a amenaja şi de a suplimenta
din fonduri proprii în funcţie de
necesităţi, în condiţiile prevăzute în
anexa nr. 1, adăposturile publice
pentru câinii fără stăpân.

(2) Consiliile locale au obligaţia de a

(2) Consiliile locale, respectiv

Se
prevede
obligaţia unităţilor
administrativ
teritoriale
de
a
înfiinţa
şi
suplimenta, după
caz,
numărul
adăposturilor.
Reglementare
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obligaţia de a încadra în serviciile
înfiinţate potrivit art. 1 cel puţin un
medic veterinar şi cel puţin un
tehnician veterinar pentru evidenţa,
supravegherea, asistenţa medicală
veterinară şi efectuarea unor acţiuni
sanitare veterinare prevăzute de
legislaţia sanitară veterinară.

încadra în serviciile specializate pentru
gestionarea câinilor şi a altor animale cel
puţin un medic veterinar şi cel puţin un
tehnician
veterinar
pentru
evidenţa,
supravegherea, asistenţa medicală veterinară
şi efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare
prevăzute de legislaţia sanitară veterinară.

Consiliul General al Municipiului
Bucureşti au obligaţia de a încadra
în serviciile specializate pentru
gestionarea câinilor fără stăpân
cel puţin un tehnician veterinar
pentru evidenţă şi supraveghere.

corectă.

(3) În cazul în care este
posibil, serviciile specializate pentru
gestionarea câinilor fără stăpân pot
fi
concesionate
potrivit
reglementărilor legale în vigoare.

(3)
Serviciile
specializate
pentru
gestionarea câinilor şi a altor animale pot fi
concesionate numai de organizaţiile de
protecţie
a
animalelor,
potrivit
reglementărilor legale în vigoare.

(3) Consiliile locale, respectiv
Consiliul General al Municipiului
Bucureşti au obligaţia de a asigura
prin servicii specializate asistenţa
medicală veterinară, efectuarea
unor acţiuni sanitar - veterinare
prevăzute de legislaţia sanitar veterinară, precum şi identificarea
şi
înregistrarea
câinilor
fără
stăpân
exclusiv
cu
medicii
veterinari
de
liberă
practică,
organizaţi în condiţiile legii.

Serviciile
de
specialitate oferite
de societăţile de
profil au un scop şi
o destinaţie bine
definite,
au
o
organigramă
proprie
şi
specialişti pregătiţi
pentru a raspunde
acţiunilor sanitar –
veterinare, într-un
adăpost public.
Pentru a reduce
numărul
nejustificat
al
angajaţilor
şi
pentru a reduce
nivelul cheltuielilor
suplimentare
cu
personalul.

(Autor: Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic)

(4) - Serviciile specializate
pentru gestionarea câinilor fără
stăpân pot fi concesionate numai
către persoane juridice, asociaţii
sau
fundaţii
care
desfăşoară
activităţi în domeniul protecţiei
animalelor. Acestea vor contracta
servicii
veterinare,
potrivit
reglementărilor legale în vigoare.
(Autor: deputat Edler Andras – UDMR)

Formularea actuală
a art.2 alin.(4) va
avea drept rezultat
imposibilitatea
concesionării
serviciilor
de
gestionare
a
câinilor fără stăpân
către asociaţii care
au ca obiect de
activitate protecţia
animalelor.
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(4) Programul de lucru în relaţiile cu
publicul al adăposturilor publice, va fi zilnic,
de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 12.00, 16.00-20.00, iar sâmbăta şi
duminica intre 8.00-12.00.

(5) - Programul de lucru în
relaţiile cu publicul al adăposturilor
pentru câinii fără stăpân, va fi
zilnic, de luni până vineri, în intervalul
orar 10.00 – 18.00.

(5) Pe lângă adăposturile pentru
câini şi pisici se vor amenaja şi
adăposturi publice pentru animale de
talie
mare,
confiscate
şi/sau
abandonate, la nivelul fiecărui judeţ.

(5) Se elimină.
(Autor: Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic)

Aceste
reglementări nu au
sediul materiei în
această lege.

7.
4. Articolul 3 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
Art. 3. - (1) În adăposturile
ce aparţin asociaţiilor şi fundaţiilor
pentru protecţia animalelor pot fi
cazaţi câini fără stăpân numai după
sterilizare, vaccinare antirabică şi
tatuare.

(2) Adăposturile prevăzute la
alin.(1) trebuie să aibă asigurată,
prin contract, asistenţă medicală
veterinară.
__________________________

5. Articolul 3 se abrogă.

Art.3. - (1) În adăposturile
ce
aparţin
asociaţiilor
şi
pentru
protecţia
fundaţiilor
animalelor pot fi cazaţi câini fără
stăpân care vor fi supuşi acţiunilor
sanitar – veterinare conform
legislaţiei în vigoare, precum şi
identificaţi prin microcipare sau
prin alt mijloc alternativ de
identificare,
stabilit
de
către
Autoritatea Naţională, Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor.
(2) Adăposturile prevăzute
la
alin.(1)
trebuie
să
aibă
asigurată, prin contract, asistenţă
medicală veterinară.
(3)
Formularele-tip
de
revendicare şi adopţie care sunt
completate
la
nivelul
adăposturilor
asociaţiilor
şi
fundaţiilor
pentru
protecţia
animalelor se transmit medicului
veterinar
de
liberă
practică
organizat
în
condiţiile
legii,

Trebuie respectate
reglementările
privind sănătatea
şi
bunăstarea
animalelor.
Practică uniformă,
unitară atât pentru
stat cât şi pentru
privat. În acest fel,
adopţiile
făcute
atât
din
adăposturile
publice, cât şi din
cele private, vor fi
monitorizate
pentru a putea
urmări
dacă
animalele adoptate
nu sunt ulterior
aruncate din nou
pe stradă.
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deţinător
al
contractului
de
prestări-servicii, în termen de 48
de
ore
de
la
data
revendicării/adopţiei, în vederea
înregistrării acestora în Registrul
de evidenţă a câinilor cu stăpân.

8.

6. Articolul
următorul cuprins:
Art. 4. - Câinii fără stăpân
vor fi capturaţi şi transportaţi în
adăposturile
serviciilor
pentru
gestionarea câinilor fără stăpân,
unde vor fi cazaţi o perioadă de 7
zile,
cu
respectarea
normelor
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
(Legea nr.391/2006)

4

va

avea

„Art. 4. - Capturarea şi transportul
animalelor în adăposturile publice se vor face
cu respectarea normelor prevăzute în anexa
nr. 2.”

(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)
5. Articolul 4 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
Art. 4. – (1) Câinii fără
stăpân
sunt
adăpostiţi
în
adăposturile
serviciilor
pentru
gestionarea câinilor fără stăpân,
unde vor fi cazaţi o perioadă de 30
de zile, cu excepţia celor care sunt
revendicaţi.
Populaţia
trebuie
informată în mod regulat despre
existenţa adăpostului, programul
de
vizitare
şi
posibilitatea
adopţiei.
(2)
Condiţiile
minime
pentru funcţionarea adăposturilor
pentru câini sunt prevăzute în
anexa nr.1.
(3)
Capturarea,
transportul,
cazarea,
hrănirea,
deparazitarea,
vaccinarea,
sterilizarea şi controlul bolilor
câinilor în adăposturi se realizează
cu
respectarea
normelor
şi
măsurilor sanitar - veterinare
prevăzute în anexa nr.2.
(4) Adăposturile serviciilor de
gestionare a câinilor fără stăpân
au obligaţia ca, de îndată ce a fost
identificat proprietarul, acesta să
fie notificat, fără a se depăşi
termenul prevăzut la alin.(1).

Prelungirea
perioadei
de
adăpostire pentru
a oferi mai mult
timp
revendicatorilor/
adoptatorilor de a
revendica/adopta
câinii.
Trebuie
precizat termneul
de maximum 30
de zile, deoarece
există posibilitatea
ca animalele să fie
revendicate
sau
adoptate
într-o
perioadă
mai
scurtă de timp.
Capturarea,
transportul,
cazarea, hrănirea
etc.
a
câinilor
trebuie să se facă
ţinându-se cont de
regulile
de
sănătate
şi
bunăstare
a
animalelor.
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9.

7. Articolul 5 va avea următorul
cuprins:
Art.
5.
(1)
După
examinarea lor de către medicul
veterinar, câinii fără stăpân care
sunt bolnavi cronici şi incurabili vor
fi eutanasiaţi imediat ce au fost
aduşi în adăposturi, cu respectarea
prevederilor prezentei ordonanţe de
urgenţă.

Art. 5. - (1) Animalele bolnave
incurabil, declarate ca atare, în urma unui
examen medical competent, efectuat de o
comisie din care face parte medicul veterinar
şi un reprezentant al unei organizaţii
neguvernamentale
pentru
protecţia
animalelor, vor putea fi eutanasiate, cu
respectarea prevederilor anexei nr. 3.

(2) Eutanasia este un act de
sacrificare prin procedee rapide şi
nedureroase, a câinilor prevăzuţi la
alin.(1) ori care nu au fost
revendicaţi sau adoptaţi în condiţiile
şi
în termenele
stabilite
prin

(2) Eutanasia este un act de sacrificare
prin procedee rapide şi nedureroase.

(5) Proprietarul va suporta
contravaloarea
cheltuielilor
de
întreţinere a câinelui în cuantumul
stabilit prin hotărâre a consiliului
local.
(Autor: Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic)
6. Articolul 5 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
Art.5.
(1)
După
examinarea de către medicul
veterinar
de
liberă
practică,
organizat în condiţiile legii, câinii
fără stăpân care sunt bolnavi
grav,
incurabili,
irecuperabili,
câinii agresivi, astfel cum sunt
definiţi la art.2, alin.(1), lit.b) din
Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului
nr.55/2002 privind
regimul de deţinere al câinilor
periculoşi sau agresivi, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.311 din 10 mai 2002,
aprobată cu modificări prin Legea
nr.60/2003,
câinii
periculoşi,
câinii de luptă şi atac, aşa cum
sunt definiţi la art.1, lit.a) şi b) din
aceeaşi ordonanţă de urgenţă,
lăsaţi în libertate, abandonaţi sau
cărora nu le poate fi identificat
aparţinătorul, se eutanasiază în
termen de 3 zile lucrătoare, cu
respectarea
prevederilor
legislaţiei sanitar - veterinare în
vigoare.
(2) Eutanasia este un act
medical de sacrificare prin procedee
rapide şi nedureroase, a câinilor
prevăzuţi la alin.(1) ori care nu au
fost revendicaţi sau adoptaţi în
condiţiile şi în termenele stabilite prin

Câinii care sunt
bolnavi
incurabili
sau agresivi nu pot
fi nici adoptaţi, nici
repuşi pe stradă,
nici
ţinuţi
în
adăposturi, aceştia
fiind un pericol
pentru siguranţa şi
sănătatea
oamenilor.

Definiţia
eutanasiei,
cum
prevăzută
prevederile
ordonanţei,

aşa
este
în
este
10

prezenta ordonanţă de urgenţă.
(Legea nr.227/2002)

prezenta ordonanţă de urgenţă.
(3) Eutanasia este singura procedură
admisă de suprimare a vieţii animalelor care
fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.

10.

completă
cuprinzătoare.

şi

(3) Nemodificat
(Autor: Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic)

8. Articolul 6 va avea următorul
cuprins:

7. Articolul 6 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Eutanasierea
câinilor se va face numai de medicii
veterinari care posedă atestatul de
liberă practică eliberat de Colegiul
medicilor
veterinari,
conform
prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 6. - (1) Eutanasierea se va face
numai de medicii veterinari care posedă
atestatul de liberă practică eliberat de
Colegiul
medicilor
veterinari,
conform
prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.

Art.6. - (1) Eutanasierea
câinilor se efectuează numai de
către un medic veterinar de liberă
practică, organizat în condiţiile
legii, conform prevederilor cuprinse în
anexa nr.3.

(2) Se interzice uciderea câinilor
de către alte persoane sau prin alte
metode decât cele prevăzute în
anexa nr. 3.

(2) Se interzice uciderea animalelor de
către alte persoane sau prin alte metode
decât cele prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Se interzice uciderea
câinilor de către alte persoane decât
cele
prevăzute
în
prezenta
ordonanţă de urgenţă sau prin alte
metode decât eutanasierea.

Substanţele
utilizate
pentru
eutanasie
sunt
produse
medicinale
autorizate,
iar
persoanele
autorizate să le
folosească
sunt
numai
medicii
veterinari.

(Autor: deputat Edler Andras - UDMR)
11.
Art. 7. - (1) În situaţia în
care, după expirarea termenului de
cazare prevăzut la art. 4, câinii nu
au fost revendicaţi sau adoptaţi
conform anexelor nr.4 şi 5, aceştia
vor fi eutanasiaţi.
(Legea nr.227/2002)

9. Articolul 7 va avea următorul
cuprins:

8. Articolul 7 se modifică şi
va avea următorul cuprins:

Art. 7 - (1) În perioada de cazare în
adăposturi se rezolvă cu prioritate cererile de
revendicare.

Art. 7. - (1) În situaţia în care,
după expirarea termenului de
cazare prevăzut la art.4, câinii nu
au fost revendicaţi sau adoptaţi
conform anexelor nr.4 şi 5, aceştia
pot fi păstraţi în adăposturi,
returnaţi în teritoriu, eutanasiaţi
sau o combinaţie a acestora,
conform
hotărârii
consiliilor
locale, respectiv a
Consiliului
General al Municipiului Bucureşti,
după consultarea populaţiei din
raza
unităţii
administrativteritoriale respective.

Se
crează
posibilitatea
autorităţilor locale
de a hotărî, în mod
autonom,
una
dintre
cele
trei
posibilităţi
prevăzute sau o
combinaţie
a
acestora.
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(2) În perioada de cazare a
câinilor în adăposturi se rezolvă cu
prioritate cererile de revendicare a
câinilor.
(3) Câinii nerevendicaţi în termen
de 2 zile pot fi adoptaţi de persoane
fizice sau de centrele de adopţie
special amenajate şi organizate în
acest scop.
(Legea nr.391/2006)

(2) Animalele nerevendicate în termen de
10 zile pot fi adoptate.
(3) După tratare, deparazitare internă şi
externă,
vaccinare
antirabică,
castrare/sterilizare şi identificare prin tatuare
şi crotaliere, câinii vor fi returnaţi în locurile
de unde au fost capturaţi, după o perioadă de
minimum 10 zile de la data efectuării
castrării/sterilizării.

(4) Animalele cu vârsta de până la 5
luni şi animalele care, din diverse motive,
se consideră că nu pot convieţui în
comunitate, vor rămâne în adăpost până
la adopţie.

12.

10. Articolul 8 va avea următorul
cuprins:
Art. 8. - (1) Încredinţarea
câinilor spre adopţie se face numai
după ce aceştia au fost sterilizaţi,
vaccinaţi antirabic, deparazitaţi şi
identificaţi prin cele două metode
concomitente: tatuare şi aplicarea
zgărzii cu plăcuţă numerotată.
Câinii revendicaţi nu vor fi sterilizaţi.

Art. 8. - (1) Încredinţarea câinilor
spre adopţie se face numai după ce aceştia
au
fost
sterilizaţi,
vaccinaţi
antirabic,
deparazitaţi şi identificaţi prin cele două
metode concomitente: tatuare şi/sau
microcipare.

(2) În perioada de cazare a
câinilor în adăposturi se rezolvă
cu
prioritate
cererile
de
revendicare a acestora.
(3) Câinii nerevendicaţi în
termen de 7 zile pot fi adoptaţi de
persoane
fizice
şi
persoane
juridice, precum şi de către
centrele
de
adopţie
special
amenajate şi organizate în acest
scop, aparţinând organizaţiilor şi
fundaţiilor
pentru
protecţia
animalelor,
cu
respectarea
prevederilor art.8 alin.(3).
(4) Câinii cu vârsta de până la 5
luni vor rămâne în adăposturi până
la revendicare/adopţie, dar nu mai
târziu de împlinirea vârstei de 12
luni.
(Autor: Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic)
9. Articolul 8 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
Art.8. - (1) Încredinţarea
câinilor spre revendicare, adopţie şi
returnarea lor în teritoriu se face
numai după ce aceştia au fost
consultaţi
de
către
medicul
veterinar
de
liberă
practică,
organizat
în
condiţiile
legii,
deparazitaţi,
vaccinaţi
antirabic,
sterilizaţi
şi
identificaţi
prin
microcipare sau prin alt mijloc de
identificare
stabilit
de
către
Autoritatea Naţională, Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor. Câinii revendicaţi,
adoptaţi sau returnaţi în teritoriu
vor fi sterilizaţi, excepţie făcând
câinii cu regim special, aşa cum
sunt
definiţi
în
normele

Persoanele care au
pierdut
câini
trebuie să aibă la
dispoziţie
o
perioadă de timp
în care să -şi poată
revendica câinii.
După
exprirarea
acestei
perioade,
câinii pot fi daţi
spre adopţie.

Se acordă o grijă
deosebită câinilor
în vârstă de până
la 1 an.

Se monitorizează
controlul
reproducţiei şi se
instituie
o
protecţie specială
câinilor cu regim
special.
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(2) Revendicarea sau adopţia
câinilor de către solicitanţi se va face
pe baza declaraţiei-angajament, al
cărei model este prevăzut în anexele
nr. 4 şi 5, cu achitarea unei taxe
care reprezintă cheltuielile medicale
şi de întreţinere, al cărei cuantum se
stabileşte prin hotărâre a consiliului
local.
(Legea nr.227/2002)

(2) Revendicarea animalelor de către
solicitanţi se va face pe baza declaraţieiangajament, al cărei model este prevăzut în
anexa nr. 4, cu achitarea unei sume care
reprezintă contravaloarea cheltuielilor
medicale şi de întreţinere, pe perioada
cazării.

(3) Adopţia animalelor de către solicitanţi
se va face pe baza declaraţiei-angajament, al
cărei model este prevăzut în anexele nr. 4, cu
achitarea contravalorii cheltuielilor medicale
privind castrarea/sterilizarea şi identificarea.

(4) Sunt exceptaţi de la plata acestor
cheltuieli pensionarii, studenţii, persoanele cu
handicap, organizaţiile neguvernamentale
pentru protecţia animalelor şi persoanele cu
venit minim garantat.

metodologice
de
aplicare
a
prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Revendicarea şi adopţia
câinilor de către solicitanţi se va face
pe baza unei declaraţii-angajament,
al cărei model este prevăzut în
anexele nr. 4 şi 5, cu achitarea unei
taxe care reprezintă cheltuielile
medicale şi de întreţinere, al cărei
cuantum
se
stabileşte
prin
hotărâre
a
consiliului
local,
respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti.
(3) Adopţia câinilor din
adăposturi se face cu respectarea
cumulativă
a
următoarelor
condiţii:
a) prezentarea
de către
adoptator a dovezii spaţiului din
care
să
rezulte
condiţiile
corespunzătoare de creştere şi
adăpostire a câinilor;
b) prezentarea
de către
adoptator a dovezii resurselor
materiale pentru creşterea şi
întreţinerea câinilor;
c) prezentarea de către
adoptator a acordului asociaţiilor
de proprietari sau, după caz, a
vecinilor, în cazul adoptării a mai
mult de2 câini;
d) achitarea taxei prevăzute
la alin.(2);
e)
înregistrarea, imediat
după
adopţie,
a
câinilor
în
Registrul de evidenţă a câinilor cu
stăpân.
(4)
Proprietarii
sau
deţinătorii de câini, persoane
fizice sau persoane juridice, au
obligaţia identificării acestora prin
microcipare sau prin alt mijloc de

Responsabilizarea
persoanelor
care
revendică
sau
adoptă câini.
Unităţile
administrativteritoriale stabilesc
la nivel local, prin
hotărâri
ale
consililor
locale,
nivelul taxelor.
Această
măsură
responsabilizează
adoptatorii,
încurajează
adopţiile
reale,
respectă
dreptul
de proprietate şi
coproprietate
al
vecinilor
şi
contribuie
la
respectarea
normelor sanitare
veterinare
referitoare
la
sănătatea
şi
bunăstarea
animalelor.

Microciparea,
ca
mijloc
de
identificare
a
tuturor
câinilor,
este
o
măsură
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identificare
stabilit
de
către
Autoritatea Naţională, Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor.
(Autor: Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic)
13.
Art.
9.
Cadavrele
animalelor
eutanasiate
sau
colectate de pe străzi vor fi
incinerate, interzicându-se folosirea
lor pentru obţinerea de piei, grăsimi,
carne, făină proteică şi alte produse.

11. Articolul 9 va avea următorul
cuprins:
Art. 9. - Cadavrele animalelor vor fi
incinerate,
interzicându-se
folosirea
lor
pentru obţinerea de piei, blănuri, grăsimi,
carne, făină proteică şi alte produse.

10. Articolul 9 va avea
următorul cuprins:
Art. 9. - Cadavrele câinilor
eutanasiaţi sau cele colectate de
pe străzi vor fi incinerate, cu
respectarea
normelor
sanitarveterinare în vigoare, interzicânduse folosirea lor pentru obţinerea de
piei, grăsimi, carne, făină proteică şi
altor produse.
(Autor: Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic)

europeană care va
intra în vigoare în
2012, contribuind
la
monitorizarea
populaţiei
canine
din România.

Reglementare
corectă.
Trebuie
precizat
faptul
că
incinerarea
cadavrelor se face
numai în condiţiile
precizate
de
legislaţia sanitară
veterinară.

14.

Art. 10. - Toate serviciile
specializate
pentru
gestionarea
câinilor fără stăpân vor ţine registre
speciale vizate de medicul veterinar
concesionar al activităţii de asistenţă
sanitară veterinară, în care se vor
menţiona
următoarele:
data
capturării, data şi ora cazării în
adăpost, caracteristicile individuale
ale animalului, numărul de câini
prinşi,
revendicaţi,
adoptaţi,
eutanasiaţi, motivul eutanasierii,
substanţa
utilizată
şi
numele
persoanei care realizează eutanasia,
numărul de tatuaj, numărul fişei de

12. Articolul 10 va avea următorul
cuprins:

11. Articolul 10 se modifică
şi va avea următorul cuprins:

Art. 10. - Toate serviciile specializate
pentru gestionarea câinilor şi a altor
animale vor ţine registre speciale, vizate de
medicul veterinar concesionar al activităţii
de asistenţă sanitară veterinară, în care
se vor menţiona următoarele: data şi locul
capturării, data şi ora cazării în adăpost,
caracteristicile individuale ale animalului,
numărul de animale prinse, revendicate,
adoptate,
eutanasiate,
motivul
eutanasierii,
substanţa
utilizată,
seria
flaconului sau numărul lotului din care
provine substanţa letală utilizată, numele
persoanei care realizează eutanasia, numărul
de identificare, data vaccinării antirabice,

Art.
10.
Adăposturile
publice
din
cadrul
serviciilor
specializate
pentru
gestionarea
câinilor fără stăpân, precum şi
adăposturile
asociaţiilor
şi
fundaţiilor
pentru
protecţia
animalelor ţin registre speciale,
vizate de medicul veterinar de liberă
practică, organizat în condiţiile
legii,
în
care
se
menţionează
următoarele: data capturării, data şi
ora cazării în adăpost, caracteristicile
individuale ale animalului, numărul de
câini prinşi, revendicaţi, adoptaţi,
returnaţi şi eutanasiaţi, motivul

Enumerarea este
mai
exactă.
În
plus,
obligaţia
ţinerii
registrelor
de
evidenţă
se
referă
atât
la
adăposturile
publice cât şi la
cele
private,
pentru o practică
uniformă
şi
unitară.
S-a completat cu
denumirea
completă
a
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adopţie, data vaccinării antirabice,
data
sterilizării,
data
predării
cadavrelor la societăţile ce vor
executa incinerarea, precum şi
persoanele care au instrumentat
manoperele respective.
(Legea nr.227/2002)

data sterilizării, data şi locul returnării,
numărul fişei de adopţie/revendicare, data
predării cadavrelor la societăţile ce vor
executa incinerarea, precum şi persoanele
care au instrumentat manoperele respective.

eutanasierii, substanţa utilizată şi
numele persoanei care realizează
eutanasia, numărul de microcip sau
a
mijlocului
alternativ
de
identificare,
stabilit
de
către
Autoritatea Naţională, Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor,
numărul
fişei
de
adopţie, data deparazitării, data
vaccinării
antirabice,
data
sterilizării, data predării cadavrelor
la
societăţile
ce
vor
executa
incinerarea, precum şi persoanele care
au
instrumentat
manoperele
respective.

medicului
veterinar, precum
şi cu mijloacele de
identificare ce pot
fi folosite.

(Autor: Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic)
15.
Art. 11. - Acţiunile de
capturare, adăpostire, vaccinare,
deparazitare, sterilizare, adopţie şi
eutanasie se vor face şi în prezenţa
reprezentanţilor
societăţilor
de
protecţie a animalelor, în cazul în
care aceştia solicită acest lucru, în
baza unui program orar prestabilit.
(Legea nr.227/2002)

13. Articolul 11 va avea următorul
cuprins:

12. Articolul 11 se modifică
şi va avea următorul cuprins:

Art. 11. - Acţiunile de capturare,
adăpostire,
vaccinare,
deparazitare,
sterilizare, returnare, adopţie şi eutanasie
se vor face în prezenţa reprezentanţilor
organizaţiilor de protecţie a animalelor.

Art. 11. – (1) Acţiunile de
capturare, adăpostire, deparazitare,
vaccinare,
sterilizare,
revendicare/adopţie, returnare în
teritoriu şi eutanasie se realizează
cu
respectarea
normelor
şi
măsurilor sanitar – veterinare
referitoare la protecţia animalelor,
iar la acestea vor participa şi
reprezentanţi ai asociaţiilor şi
fundaţiilor
pentru
protecţia
animalelor.
(2)
Reprezentaţii
asociaţiilor şi fundaţiilor pentru
protecţia animalelor vor participa
la acţiunile prevăzute la alin.(1),
atât
în
cadrul
adăposturilor
publice
din
cadrul
serviciilor
specializate pentru gestionarea
câinilor fără stăpân, cât şi în

Reglementare
corectă.
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16.

14. Articolul 12 va avea următorul
cuprins:
Art. 12. - Serviciile pentru
gestionarea câinilor fără stăpân la
nivel local au obligaţia de a
comunica lunar direcţiilor sanitare
veterinare judeţene şi prefecturilor
numărul de câini înregistraţi şi
numărul de tatuaj. Toate datele vor
fi centralizate la nivel naţional de
către Agenţia Naţională Sanitară
Veterinară.

17.

Art.
12.
Serviciile
pentru
gestionarea animalelor la nivel local, au
obligaţia de a comunica lunar direcţiilor
sanitare veterinare judeţene şi prefecturilor
numărul de animale înregistrate şi
numărul de identificare. Toate datele vor fi
centralizate la nivel naţional de Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor.

15. Articolul 13 va avea următorul
cuprins:
Art. 13. - Se interzice
organizarea sau participarea la
luptele cu câini şi abandonarea sau
inducerea de suferinţe câinilor.

„Art. 13. - Se interzice:
a) organizarea sau participarea la
luptele cu animale;
b) abandonarea animalelor;
c) provocarea de suferinţe fizice şi
psihice animalelor;
d) reproducerea câinilor şi pisicilor

cadrul adăposturilor private care
sunt în parteneriat cu consiliile
locale.
(Autor: Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic)
13. Articolul 12 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
Art.12. - Serviciile publice
pentru gestionarea câinilor fără
stăpân la nivel local, cât şi
adăposturile
aparţinând
organizaţiilor şi fundaţiilor pentru
protecţia animalelor au obligaţia de
a comunica lunar direcţiilor sanitar veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor
judeţene
şi
a
municipiului Bucureşti, numărul de
câini înregistraţi şi numărul de
microcip
sau
a
mijlocului
alternativ de identificare, stabilit
de către Autoritatea Naţională,
Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa
Alimentelor.
Toate
datele sunt centralizate la nivel
naţional de către Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor.
(Autor: Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic)
Se elimină.

Atât
serviciile
publice,
cât
şi
adăposturile
private au acelaşi
obiect
de
activitate,
deci
trebuie să aibă o
reglementare
unitară.

Reglementarea nu
face
obiectul
prezentei legi.

(Autor: Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic)
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fără drept de montă. Dreptul de montă poate
fi atribuit la cerere contra unei taxe anuale
pentru fiecare animal în parte şi a unei taxe
suplimentare pentru fiecare generaţie de pui,
cu excepţia celor care sunt înscrişi în
asociaţiile chinologice şi feline;
e) montarea unei femele, câine sau
pisica, de mai mult de patru ori în viata, la
interval de mai puţin de un an;
f) folosirea armelor cu tranchilizant, în
alte situaţii decât pentru imobilizare
animalelor agresive, situate în spatii
inaccesibile;
g) folosirea de animale pentru expoziţii,
spectacole, publicitate, realizare de filme şi în
scopuri asemănătoare, dacă aceste activităţi
le provoacă suferinţe fizice şi psihice,
afecţiuni sau răniri, iar pentru animalele
sălbatice nu se asigură condiţii de cazare
cel puţin egale cu cele prevăzute de
normele în vigoare pentru gradinele
zoologice;
h) comercializarea animalelor de
companie în afara spaţiilor autorizate şi de
către persoane neautorizate de Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor.
i) efectuarea de intervenţii de mare
chirurgie fără anestezie generală.”
18.

______________________

14. După articolul 13 se
introduc 8 noi articole, art. 131138, cu următorul cuprins:
Art. 131 - Se interzice
creşterea şi adăpostirea câinilor
pe domeniul public, în locuri
publice sau în spaţiile adiacente
acestora, în afara proprietăţii
stăpânului sau a deţinătorului
acestuia.
Art. 132 - (1) Relocarea sau
abandonarea, pe domeniul public
sau în spaţiile adiacente acestuia,
a câinilor revendicaţi sau adoptaţi

Câinii, fie ei cu
stăpân sau fără,
nu pot fi crescuţi
pe
domeniul
public, iubitorii de
animale
trebuind
să-şi manifeste în
mod
responsabil
grija
faţă
de
aceştia.
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de persoane fizice sau persoane
juridice este interzisă.
(2) – Abandonarea de către
proprietar a câinilor, precum şi a
puilor acestora este interzisă.
–
Persoanele
Art.
133
juridice de drept public sau de
drept privat care cresc sau
adăpostesc provizoriu câini sunt
direct
răzpunzătoare,
prin
reprezentantul
lor
legal,
de
respectarea legislaţiei sanitar veterinare
în
vigoare
şi
a
prevederilor prezentei ordonanţe
de urgenţă.
Art. 134 - Este obligatorie
sterilizarea câinilor cu sau fără
stăpân aparţinând rasei comune,
metişii acestora, excepţie făcând
exemplarele cu regim special
prevăzute
în
normele
metodologice
de
aplicare
a
prezentei ordonanţei de urgenţă.
Art. 135 - (1) Proprietarii,
deţinătorii temporari ai câinilor,
persoane
fizice
şi
persoane
juridice de drept public sau de
drept privat, adăposturile publice
şi ale asociaţiilor şi fundaţiilor
pentru protecţia animalelor care
dau spre revendicare şi adopţie
câini,
au
obligaţia
să
îi
înregistreze
în
Registrul
de
evidenţă al câinilor cu stăpân.
(2)
Unităţile
medicalveterinare
înregistrate,
care
efectuează
acţiunea
de
microcipare a câinilor, au obligaţia
de a comunica
Registrului de
evidenţă al câinilor cu stăpân, în
termen de 5 (cinci) zile de la data

Persoanele juridice
de drept public sau
de drept privat sau
care
doresc
să
crească câini în
incinta sa, trebuie
să
respecte
aceleaşi reguli.
Controlul
reproducţiei
câinilor.

Monitorizarea
adopţiilor
şi
revendicărilor
şi
prin
aceasta,
monitorizarea
populaţiei canine.

Monitorizerea
populaţiei canine.
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implantului, numărul de microcip.
(3) Numărul microcipului
este trecut de către medicul
veterinar, în mod obligatoriu, în
carnetul de sănătate al câinelui.
(4) Registrul de evidenţă al
cîinilor cu stăpân este gestionat
de
către
Colegiul
Medicilor
Veterinari.
(5) Identificarea câinilor cu
stăpân este obligatorie şi se
suportă de către aparţinător.
Art. 136 - Acţiunea de
vaccinare antirabică a câinilor cu
stăpân şi a celor ce urmează a fi
daţi spre adopţie se efectuează
numai după identificarea acestora.
Art 137 - În adăposturile
serviciilor de gestionare a câinilor
fără stăpân, după examinarea
acestora
de
către
medicul
veterinar,
vor
fi
recuperate
exemplarele
clinic
sănătoase,
neagresive, cu boli uşor tratabile,
fără diferenţe de sex, vârstă, talie,
precum şi exemplarele cu regim
special.
Art 138 - Proprietarii şi
deţinătorii de câini au obligaţia de
a menţine igiena în spaţiile
publice,
în
spaţiile
adiacente
acestora, în holurile şi căile de
acces ale spaţiilor locative.

19.
Art.
14.
Constituie
contravenţii următoarele fapte şi se
sancţionează după cum urmează:

16. Articolul 14 va avea următorul
cuprins:

(Autor: Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic)
15. Articolul 14 se modifică
şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Constituie contravenţii
următoarele fapte şi se sancţionează după
cum urmează:

Art. 14. - (1)
Constituie
contravenţii următoarele fapte şi se
sancţionează după cum urmează:

Monitorizerea
populaţiei canine.

Monitorizerea
populaţiei canine.

Respectarea
reglementărilor
referitoare
la
sănătatea
şi
bunăstarea
animalelor. Numai
câinii sănătoşi pot
fi adoptaţi.
Proprietarii
de
câini trebuie să-şi
asume
anumite
obligaţii
cu
caracter civic care
vizează igiena şi
sănătatea publică.

Sancţiunile
sunt
mai mici pentru
persoanele
fizice
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a)
nerespectarea
dispoziţiilor
prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1),
art. 3, art.4, art. 6 alin. (1), art. 7
alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9 şi 10,
precum şi a condiţiilor prevăzute în
declaraţia-angajament, cu amendă
de la 10.000.000 lei la 25.000.000
lei;
(Legea nr.227/2002)
b)
nerespectarea
dispoziţiilor
prevăzute la art. 6 alin. (2) şi la art.
13, cu amendă de la 20.000.000 lei
la 50.000.000 lei.

a) nerespectarea dispoziţiilor art. 4, art. 6
alin. (1), art. 7 alin. (1) şi (3), art. 8 alin.
(1), art. 13 lit. b) - g) cu amendă de la
5.000 de lei la 10.000 de lei;

nerespectarea
dispoziţiilor
a)
prevăzute la art.4 alin.(4), art.
131, 132 şi 135 cu amendă de la
2.000 lei la 5.000 lei;

sau
juridice
adoptatoare şi mai
mari
pentru
instituţiile statului
care
nu
aplică
legea
în
mod
corespunzător.

b) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la
art. 2 alin. (1) şi (2), art. 10, cu amendă de
la 10.000 de lei la 20.000 de lei.

b) nerespectarea dispoziţiilor
prevăzute la art.1, art.3, art.4
alin.(1)-(3), art.6 alin.(1), art.7
alin.(2) şi (3), art.8 alin.(1) şi (4),
art.133, 134, 136, 137 şi 138,
precum şi a condiţiilor prevăzute
în
declaraţia-angajament,
cu
excepţia abandonului, cu amendă
de la 5.000 lei 10.000 lei;
c)
nerespectarea
dispoziţiilor prevăzute la art.2
alin. (1) şi (2) şi la art. 10, cu
amendă de la 10.000 de lei la
20.000 de lei;
d) împiedicarea participării
reprezentanţilor
asociaţiilor
şi
fundaţiilor
pentru
protecţia
animalelor la acţiunile prevăzute
la art.11 se sancţionează cu
amendă de la 10.000 lei la 20.000
lei.

Reglementare
corectă.

______________________

(2) Constituie infracţiuni următoarele
fapte şi se sancţionează după cum
urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin.
(2), din prezenta ordonanţa de urgenţă,
precum şi
cruzimile faţă de animale,
prevăzute de art. 6 alin. (2) din Legea
nr.205/2004 privind protecţia animalelor cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă
penală de la 1.000 de lei la 10.000 de lei şi
confiscarea animalelor.

Reglementare
corectă.

(2)
Constituie
infracţiuni
următoarele fapte şi se pedepsesc
după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor
art. 6 alin. (2), precum şi cruzimile
faţă de animale, prevăzute de art. 6
alin. (2) din Legea nr.205/2004
privind
protecţia
animalelor,
cu
şi
completările
modificările
ulterioare, cu închisoare de la 6 luni
la 3 ani sau cu amendă penală de la
1.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea
20

b) nerespectarea dispoziţiilor art.9, cu
închisoare de la unu la 3 ani.
c) nerespectarea dispoziţiilor art.13 lit.a)
cu închisoare de la 2 la 5 ani.”

câinilor;
b) nerespectarea
art.9, cu închisoare de la
ani;
c) nerespectarea
art.13, cu închisoare de la

dispoziţiilor
un an la 3
dispoziţiilor
2 la 5 ani.

(Autor: Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic)
20.
Art.
15.
Constatarea
contravenţiilor
şi
aplicarea
sancţiunilor se fac de inspectorii
poliţiei sanitare veterinare.

17. Articolul 15 va avea următorul
cuprins:

16. Articolul 15 se modifică
şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15 - (1) Constatarea şi aplicarea
sancţiunilor se fac de persoane împuternicite,
din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi
ale Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative.

Art
15.
Constatarea
contravenţiilor
şi
aplicarea
sancţiunilor se fac, după caz, de
persoane
împuternicite,
potrivit
atribuţiilor de serviciu, din cadrul
Autorităţii
Naţionale
Sanitare
Veterinare
şi
pentru
Siguranţa
Alimentelor,
Ministerului
Administraţiei
şi
Internelor,
precum şi de inspectorii serviciilor
specializate pentru gestionarea
câinilor fără stăpân din unităţile
administrativ-teritoriale, conform
normelor metodologice de aplicare
a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Autorităţile prevăzute la alin. (1)
vor lucra în colaborare cu Organizaţiile de
protecţie a animalelor.
(3) Inspectorii din cadrul Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Animalelor se vor numi poliţişti
veterinari.”
21.

(2) Se elimină.
(3) Se elimină.
(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)

18. Articolul 17 va avea următorul
cuprins:
Art. 17. - Anexele nr. 1-5 fac

“Art. 17. - Anexele nr. 1-4 fac parte

ANSVSA
şi
reprezentanţii
acesteia vor aplica
sancţiuni pe parte
sanitar-veterinară
iar
MAI,
prin
reprezentanţii săi,
va
sancţiona
unităţile
administrativteritoriale,
după
caz.

Reglementare
corectă
Se elimină.
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parte
integrantă
din
ordonanţă de urgenţă.
(Legea nr.227/2002)

prezenta

22.

integrantă
urgenţă.”

din

prezenta

19. Anexele
următorul cuprins:

ordonanţă

de

(Autor: Comisia pentru administraţie
nr.1-4

vor

avea

publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)
Se elimină.

Reglementare
corectă

(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)
23.

ANEXA Nr. 1
CONDIŢII MINIME
pentru funcţionarea unui
adăpost pentru câini

A. Cazarea animalelor
1. Animalele trebuie să fie
separate pentru a se reduce
stresul asupra lor şi pentru a
controla bolile.

2. Animalele vor fi separate pe
următoarele
criterii:
a)stare
de
sănătate;
b)vârstă;
c)sex;
d) grad de agresivitate.
Mamele care alăptează vor fi
cazate împreună cu puii.

3. Pardoselile trebuie să fie în
pantă, cu scurgerea spre

„ANEXA Nr. 1
CONDIŢII MINIME
pentru funcţionarea unui adăpost public
pentru animale

Se elimină.

I. CÂINI ŞI PISICI

Se elimină.

A. Adăpostul public pentru animale.
Spaţiile pentru adăpostire şi pentru
intervenţii medicale
1. Adăpostul Public, precum şi
cabinetul veterinar aferent trebuie să
îndeplinească normele şi condiţiile stabilite de
legislaţia sanitară veterinară în vigoare şi de
Serviciul de Bunăstare a Animalelor din
cadrul Autorităţii Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor, normative
stabilite în corelare cu cele ale Uniunii
Europene.
2. Adapostul Public trebuie sa fie dotat
în funcţie de necesitaţi şi trebuie sa prevada
cel puţin: o camera de primire pentru câini, o
cameră de izolare pentru câini, un tarc
exterior prevazut cu padocuri pentru câini, şi,
dacă este cazul, o cameră de primire şi
izolare pentru pisici şi o camera pentru
cazarea pisicilor, care sa se continue cu o
terasa sau tarc exterior, fiecare din cele
menţionate avand dimensiuni în funcţie de
necesitaţi.

A. Se elimină.

3. Camerele de primire şi de izolare
pentru animale trebuie să respecte următorii

1. Se elimină.

2. Se elimină.

17. La anexa nr.1 lit.A, pct.3
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
3. Pardoselile trebuie să fie în
pantă, cu scurgerea spre exterior

Forma adoptată de
Senat, prin rigorile
pe
care
le
presupune,
face
aproape imposibilă
construcţia
şi
funcţionarea
adăposturilor
publice.
Forma
iniţială era, pe de
o parte, în deplin
acord cu normele
europene, iar pe
de
altă
parte
permitea
autorităţilor locale
să
construiască
adăposturi decente
şi funcţionale. Prin
formei
păstrarea
adoptate de Senat
se va împiedica,
din
raţiuni
bugetare,
aplicarea
legii,
majoritatea
unităţilor
administrativteritoriale neavând
bugetele necesare.
Mai
mult,
promovarea
unei
legi care nu va
putea fi aplicată de
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exterior sau în canalizare,
pentru
a
împiedica
acumularea apei pe zonele de
acces. Pardoselile trebuie să
fie făcute din ciment care a
fost etanşat şi care poate fi
uşor curăţat şi dezinfectat.

4. Pereţii dintre cuşti trebuie să
aibă cel puţin 185 cm
înălţime
şi
trebuie
să
împiedice scurgerea apei şi a
dejecţiilor de la o cuşcă la
alta.

parametrii:
a) să fie dotate cu cusţi individuale
care pot fi duble, adica suprapuse, caz în care
vor fi proiectate sau utilate astfel încat
dejectiile custii de deasupra sa nu se scurga
în cusca de dedesubt;
b) pardoselile să fie în pantă, cu
scurgerea spre exterior sau în canalizare,
pentru a împiedica acumularea apei pe zonele
de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din
ciment care a fost etanşat şi care poate fi
uşor curăţat şi dezinfectat;
c) să existe un control în ceea ce
priveşte încălzirea, ventilaţia şi umiditatea
corespunzătoare,
în
vederea
asigurării
confortului animalelor, al personalului şi al
publicului vizitator;
d) să existe un mijloc de circulare a
aerului fie cu ajutorul ventilatoarelor de
evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să
poată fi deschise;
e) sa fie încălzite pe perioada rece.

sau
în
canalizare,
pentru
a
împiedica acumularea apei pe
zonele
de
acces.
Pardoselile
trebuie să fie făcute din materiale
care pot fi uşor curăţate şi
dezinfectate.

4.Cuştile individuale din camerele de
primire şi de izolare pentru câini vor avea
următoarele caracteristici:
a) Cuştile duble mobile vor fi
confecţionate în întregime din plasă metalică
sau material plastic rezistent. Cuştile
confecţionate din plasa metalica vor fi
prevăzute în partea inferioara cu placi rigide
din material plastic. Materialul plastic trebuie
sa fie rezistent la urina şi la acţiunea
dezinfectantului;
b) pereţii cuştilor duble fixe vor fi
confecţionaţi din cărămida tencuită şi vopsită
sau beton;
c) cuştile simple vor fi confecţionate
din:
- cărămidă tencuită şi vopsită;
- metal încastrat în beton;
- beton;
- plasă de sârmă.

4. Se elimină.

(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)

autorităţi nu va
face
decât
să
conserve
actuala
situaţie şi nu va
contribui
la
rezolvarea
problemei pe fond.
Forma adoptată de
Senat
impune
condiţii
severe
adăposturilor
publice, fără să
extindă
aceste
obligaţii
şi
adăposturilor
private,
deşi
ambele au, sau ar
trebui
să
aibă,
acelaşi obiect de
activitate şi acelaşi
deziderat.
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d) cuştile duble vor fi acoperite în
întregime;
e) daca cuştile simple nu vor fi în
întregime acoperite atunci deasupra pereţilor
despărţitori se pune o plasă de sârmă cu
lăţimea de minimum 40 cm, înclinată către
interior pentru a preveni evadările, fuga sau
sustragerea câinilor;
f) cuştile individuale simple trebuie să
corespundă următoarelor standarde minime:
L=120 cm, l=75 cm, h=180 cm;
g) cuştile individuale simple pentru
mame cu pui trebuie să corespundă
următoarelor standarde minime: L=120 cm,
l=120 cm, h=180 cm;
h) cuştile individuale duble trebuie să
corespundă următoarelor standarde minime:
L=120 cm, l=75 cm, h=70 cm;
i) custile individuale duble pentru
mame cu pui trebuie să corespundă
următoarelor standarde minime: L=120 cm,
l=120 cm, h=70 cm;
5. Materialele utilizate pentru
pereţii
cuştilor
pot
fi
următoarele:
a)
cărămidă
tencuită
şi
vopsită;
b) metal încastrat în beton;
c)
beton;
d) plasă de sârmă.

6. Deasupra

pereţilor

5. Custile individuale din camera de
primire şi izolare pentru pisici vor avea
urmatoarele caracteristici:
a) custile pot fi duble, adica
suprapuse, şi vor fi confectionate în întregime
din plasa metalica cu ochiuri mici sau din
material plastic rezistent sau din metal.
Custile confectionate din plasa metalica vor fi
prevazute în partea inferioară cu placi rigide
din material plastic rezistent la urina şi la
actiunea dezinfectantului;
b) cuştile individuale trebuie să
corespundă următoarelor standarde minime:
L=70 cm, l=60 cm, h=70 cm;
c) custile individuale pentru mame cu
pui trebuie să corespundă următoarelor
standarde minime: L=80 cm, l=70 cm, h=70
cm.
6.

În

cabinetul

medical

se

vor

5. Se elimină.

6. Se elimină.
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despărţitori se pune o plasă
de sârmă cu înălţimea de 60
cm.

desfăşura
intervenţiile
chirurgicale
de
castrare a animalelor, alte interventii
chirurgicale, tratamentele medicale atunci
cand nu se pot efectua direct în cusca sau în
ţarcul unde se afla animalul, precum şi
eutanasierea

7. Cuştile exterioare pot fi
confecţionate din plasă pe
stâlpi metalici sau din lemn.

7. Adăpostul Public va fi prevăzut cu
ţarcuri exterioare pentru câini respectând
următoarele norme:
a) pereţii ţarcurilor vor fi confecţionaţi
din plase metalice rezistente, de exemplu
grilaje metalice încastrate în beton, şi vor fi
acoperite complet cu plasă metalică;
b) înălţimea ţarcului va fi de minim
200 cm;
c) o porţiune a ţarcului va fi acoperita
cu un material compact, rezistent la
intemperii, care să ofere animalelor adăpost;
d) ţarcul exterior va fi despărţit în mai
multe padocuri;
e) în cazul în care pereţii despărţitori
ai padocurilor sunt comuni, plasa metalică va
avea ochiuri mici, astfel încât să nu existe
posibilitatea câinilor dintr-un padoc de a
agresa fizic pe cei din padocul alăturat;
f) fiecare padoc va fi dotat cu cuşti de
lemn sau de plastic şi cu paleţi pentru
odihnă;
g) fiecare padoc trebuie să fie
prevăzut cu rigole de scurgere /sistem de
drenare a dejecţiilor lichide şi a apei de
spălare;
h) terenul unde sunt dispuse ţarcurile
exterioare şi eventual terenurile de alergare,
dacă acestea există, trebuie să aibă drenaj şi
instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea
încărcăturii de deşeuri zilnice. Drenarea
existentă la fiecare ţarc exterior sau teren de
alergare trebuie să împiedice contaminarea
cu urină sau cu fecale a altor ţarcuri sau
terenuri de alergări;
i) toate terenurile de alergare în aer

7. Se elimină.
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8. Adăpostul trebuie să aibă
drenaj
şi
instalaţii
corespunzătoare
pentru
depozitarea încărcăturii de
deşeuri
zilnice.
Drenarea
existentă la fiecare teren de
alergare trebuie să împiedice
contaminarea cu urină sau cu
fecale a altor terenuri de
alergări.

liber, în cazul în care acestea există, trebuie
să fie dotate cu gard şi porţi cu lacăte, pentru
a împiedica îndepărtarea neautorizată a
câinilor.
8. Adăpostul public va fi prevăzut cu
cameră pentru cazarea pisicilor, care să aibă
acces direct într-un ţarc, şi va respecta
următoarele norme:
a) camera trebuie să fie dispusă la o
anumită distanţă de ţarcurile exterioare
pentru câini, astfel încât să se reducă la
minim stresul indus de prezenţa acestora;
b) în cameră vor fi plasate coşuri de
răchită sau din material textil sau de plastic;
c) camera va fi obligatoriu încălzită pe
perioada rece a anului;
d) pentru o cameră de exemplu de
25m2 ţarcul anexat trebuie să aibă minim
36m2;
e) pereţii ţarcului vor fi confecţionaţi
din plase metalice rezistente, cu ochiuri mici,
încastrate în beton şi vor fi acoperite complet
cu plasă metalică;
f) înălţimea ţarcului va fi de minim
200 cm;
g) o porţiune a ţarcului va fi acoperită
cu un material compact, rezistent la
intemperii, care să ofere animalelor adăpost;
h) în ţarc vor fi plasate cuşti de lemn
sau de plastic sau coşuri de răchită, precum
şi vase de toaletă pentru pisici;
i) camera şi ţarcul trebuie să fie
prevăzute cu un sistem de evacuare a
dejecţiilor şi a apei de spălare.

8. Se elimină.
(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)

18. La anexa nr.1 lit.A, pct.9
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
9. Trebuie să existe un control
în ceea ce priveşte încălzirea,
ventilaţia
şi
umiditatea

9. Adăpostul public trebuie să aibă
următoarele dotări şi să se respecte
următoarele norme:

9. Trebuie să existe un control
în ceea ce priveşte încălzirea,
ventilaţia
şi
umiditatea

Reglementare
corectă.
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corespunzătoare, în vederea
asigurării
confortului
animalelor, personalului şi
publicului vizitator.

a)
să
existe
apă
potabilă
în
permanenţă;
b) vasele de apă să fie curate şi
dezinfectate periodic şi întotdeauna înaintea
aducerii unui nou animal în cuşcă sau padoc;
c) vasele pentru alimentare să fie
aşezate astfel încât animalele să nu poată
urina sau defeca în ele şi să poată fi curăţate
şi dezinfectate uşor;
d) Pentru culcuşurile animalelor tinere
se vor folosi pături, prosoape, cutii de carton,
care pot fi curăţate şi dezinfectate uşor;
e) să fie asigurat suficient spaţiu
pentru ca personalul să lucreze comod;
f) spaţiul pentru primire trebuie să fie
corespunzător acţiunilor de adopţie şi
revendicare.

10. În toate zonele cu cuşti
trebuie să existe un mijloc de
circulare a aerului fie cu
ajutorul ventilatoarelor de
evacuare, fie cu ajutorul unor
ferestre care să poată fi
deschise.

10. Sala pentru eutanasie şi locul de
depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile
publicului,
cu
excepţia
reprezentanţilor
organizaţiilor neguvernamentale de protecţie
a animalelor, iar pentru cadavre se vor folosi
saci de plastic.

(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)

10.Se elimină.
(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)

11. Nemodificat

11. Cuştile exterioare trebuie să
fie
acoperite
în
mod
obligatoriu. Toate terenurile
de alergare în aer liber, în
cazul în care acestea există,
trebuie să fie dotate cu gard
şi porţi cu lacăte pentru a
împiedica
îndepărtarea
neautorizată a câinilor.
B. Spaţiile pentru adăpostire şi
pentru intervenţii medicale
1. Cuştile individuale trebuie să
corespundă
următoarelor
standarde
minime:
a) pentru câinii de talie mare:
120 cm x 160 cm sau 1,92

corespunzătoare,
în
vederea
asigurării confortului animalelor.

B. Cazarea animalelor
B.I. Cazarea câinilor
1. La sosirea în Adăpostul public, câinii
vor fi plasaţi în cuştile individuale din camera
de
primire
respectând
următoarele
standarde:

B. Se elimină.
B.I. Se elimină.
(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)

Este
mai
formulat
iniţial.

bine
textul
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2.

3.
4.
5.

m2 ;
b) pentru câinii de talie
mijlocie: 110 cm x 148 cm
sau
1,92
m2;
c) pentru câinii de talie mică:
91 cm x 122 cm sau 1,10 m2;
d) cuştile comune nu trebuie
să adăpostească mai mult de
4 câini pe o suprafaţă de 6,5
m2 .
Locurile împrejmuite trebuie
să aibă următoarele dotări:
a) să existe apă potabilă în
permanenţă;
b) vasele de apă să fie curate
şi
dezinfectate
zilnic
şi
întotdeauna înaintea aducerii
unui nou animal în cuşcă;
c) vasele pentru alimentare
să fie aşezate astfel încât
câinii să nu poată urina sau
defeca în ele şi să poată fi
curăţate şi dezinfectate uşor;
d) dacă spaţiile nu sunt
încălzite, se pun în mod
obligatoriu scânduri pentru
odihnă
şi
culcuşuri;
e) pentru culcuşurile câinilor
tineri se vor folosi pături,
prosoape, cutii de carton,
care pot fi curăţate şi
dezinfectate uşor.
Trebuie
să
fie
asigurat
suficient spaţiu pentru ca
personalul să lucreze comod.
Spaţiul pentru primire trebuie
să
fie
corespunzător
acţiunilor de adopţie.
Sala pentru eutanasie şi locul
de depozitare a cadavrelor nu
vor fi accesibile publicului, iar
în limita posibilităţilor pentru
cadavre se vor folosi saci de

a) câinii de talie mare şi medie vor fi
plasaţi individual;
b) câinii de talie mică se pot plasa şi
doi intr-o cuşcă;
c) căţeii în vârstă de până la 4 luni se
pot plasa mai mulţi, în funcţie de vârsta, de
dezvoltarea corporală, dar astfel încât să aibă
libertate suficientă de mişcare.
d) animalele ce prezintă diferite
semne de boală vor fi plasate individual
2. Cuştile individuale din camera de
primire vor fi utilizate pentru depunerea
câinilor colectaţi în ziua respectivă şi pentru
cazarea acestora, nu mai mult de 1-2 zile în
perioada
postoperatorie
imediată,
dacă
starea lor medicală nu impune altfel.
3. Cuştile individuale din camera de
izolare vor fi utilizate pentru cazarea câinilor
bolnavi pe perioada de tratament.
4. Căţeii în vârstă de până la 5 luni
vor fi cazaţi în cuşti individuale doar pe
perioada primei deparazitări şi a primului
vaccin, după care se pot muta în ţarcul
exterior pentru câini.
5. Ţarcurile exterioare vor fi utilizate
pentru adăpostirea temporară a câinilor după
perioada postoperatorie, de 1 - 2 zile, sau
post-tratament, după vindecarea completă,
până la returnarea lor în comunitate sau până
la adopţie.
6. Mamele care alăptează vor fi cazate
împreună cu puii într-o cuşcă individuală
pentru mame cu pui, temporar, sau direct
într-un padoc destinat mamelor cu pui din
ţarcurile exterioare.
7. Animalele vor fi cazate în padocurile
ţarcurilor exterioare pe următoarele criterii:
a) stare de sănătate;
b) vârstă;
c) dezvoltare corporală;
d) talie;
e) grad de agresivitate;
f) într-un padoc de minim 25 m2 se
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plastic.
6. Fiecare adăpost va fi dotat cu
o sală de chirurgie sau cu mai
multe,
în
funcţie
de
capacitate, cu respectarea
normelor sanitare veterinare
în vigoare. În aceste săli se
vor desfăşura intervenţiile
chirurgicale de castrare a
animalelor,
precum
şi
eutanasierea.

pot caza :
- maximum 4 câini adulţi de talie
mare ;
- maximum 5 câini adulţi de talie
medie ;
- maximum 6 câini adulţi de talie mică ;
- maximum 20 căţei cu vârsta de 6-12
săptămâni
- maximum 15 căţei cu vârsta de 12-16
săptămâni
g) mama cu pui va fi cazată într-un
padoc de minimum 4 m2;
h) amplasarea animalelor se va
organiza astfel încât padocurile ce cazează
câinii adulţi să nu aibă pereţi comuni cu
padocuri ce cazează căţeii sau cu padocurile
ce cazează mamele cu pui, astfel încât să se
creeze
un
anumit
circuit
în
cadrul
adăpostului.
8. Mamele care alăptează vor fi cazate
împreună cu puii într-o cuşcă individuală
pentru mame cu pui sau direct într-un padoc
din ţarcurile exterioare;
9. Pe perioada rece a anului cuştile din
padocuri vor fi prevăzute cu paie care vor fi
reînnoite de fiecare dată, când este cazul, iar
în cuştile din camerele de izolare şi de primire
se vor pune prosoape, paturi, cartoane.
B.II. Cazarea pisicilor
1. La sosirea în adăpostul public,
pisicile vor fi plasate în camera de
primire/izolare
în
cuşti
individuale,
respectând următoarele standarde:
a) pisicile adulte vor fi plasate în cuşti
separate, individual;
b) puii se pot plasa mai mulţi, în
funcţie de vârstă, dar astfel încât să aibă
libertate suficientă de mişcare;
c) mamele care alăptează vor fi cazate
împreună cu puii într-o cuşcă individuală
pentru mame cu pui;
d) animalele care prezintă diferite

B.II. Se elimină.
(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)
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semne de boală vor fi plasate individual.
2. Cuştile individuale din camera de
primire/izolare vor fi utilizate pentru:
a) depunerea pisicilor colectate în ziua
respectivă;
b)
cazarea
acestora
până
la
returnarea în locul de provenienţa după
castrare;
c) cazarea temporară a acestora de 12 zile în perioada postoperatorie imediată dacă starea lor medicală nu impune altfel pentru pisicile care nu vor fi returnate în
comunitate
şi
care,
după
perioada
postoperatorie, vor fi transferate în camera
prevăzută cu ţarc exterior;
d) cazarea pisicilor cu diferite afecţiuni
pe perioada de tratament. Daca nu există
posibilităţi pentru camere separate, de
primire şi de izolare, atunci spaţiul existent
va fi împărţit printr-un perete, astfel încât să
nu existe posibilitate de contact între zonele
de primire şi de izolare.
3. Camera prevăzută cu ţarc exterior
va fi utilizată pentru pisicile care nu se
returnează în comunitate şi care vor fi cazate
în acest loc pana la adopţie.
4. O camera pentru pisici prevăzută cu
ţarc exterior nu trebuie să adăpostească, pe
o suprafaţă de 25m2, mai mult de 35 de
pisici.
C. Controlul bolilor
1. Zilnic fiecare animal va fi
examinat clinic, iar orice
eveniment medical va fi
înregistrat în fişa individuală
şi în registrul central.

C. Controlul bolilor,
medicale şi identificare

tratamente

1. Animalele vor fi examinate medical
de către medicul veterinar, care va evalua
starea de sănătate şi va stabili prognosticul
vital şi va acţiona în consecinţa, în ziua în
care intra în adăpostul public; în cazul în care
intrarea animalului în adăpost se face, din
diverse motive, după încheierea programului,
examinarea medicală se va face cel târziu a
doua zi.

C. Se elimină.
(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)

30

2. Examinarea se va face de
către medicul veterinar al
adăpostului sau în lipsa
acestuia, de către tehnicianul
veterinar.

3. Se va instrui fiecare membru
al personalului să recunoască
semnele de boală şi să le
aducă
la
cunoştinţă
personalului veterinar.

2. Animalele ce necesită tratament de
urgenţă, de exemplu accidentate, bolnave
etc., vor fi examinate şi tratate de către
medicul veterinar imediat după sosirea la
adăpostul public. Toate animalele care intră
în adăpostul public vor fi
obligatoriu
deparazitate, vaccinate antirabic, iar căţeii în
vârstă de până la 5 luni vor fi vaccinaţi
complet conform protocolului de vaccinare al
producătorului de vaccin.
3. Zilnic, fiecare animal va fi examinat
clinic şi tratat dacă este necesar, iar orice
eveniment medical şi tratament medical vor fi
înregistrate în fişa individuală şi în registrul
central.
4. Examinarea medicală şi tratamentul
medical se vor face de către medicul
veterinar al adăpostului sau, în lipsa acestuia,
de către tehnicianul veterinar.
5. Se va instrui fiecare membru al
personalului să recunoască semnele de boală
şi să le aducă la cunoştinţă personalului
veterinar.
6. Toate animalele sănătoase clinic şi
care au vârsta de peste 5 luni vor fi castrate
şi identificate în maxim 3 zile de la intrarea
lor în adăpostul public.
7. În operaţia de castrare vor fi
utilizate numai fire de sutura resorbabile.
8. Animalele care sunt bolnave vor fi
castrate
numai
după
ce,
în
urma
tratamentului medical administrat, vor fi
declarate, de către medicul veterinar, clinic
sănătoase şi apte de a suporta o intervenţie
chirurgicală.
9. În cazul în care medicul veterinar
consideră că, de exemplu din cauza vârstei
foarte înaintate a animalului, ar supune
animalul la un risc major şi anume
provocarea morţii, prin inducerea anesteziei,
animalul nu va fi castrat dar va fi identificat
prin crotaliere.
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10. Cu excepţia animalelor în vârstă
de până la 5 luni, câinii şi pisicile care intră în
adăpost vor fi identificate obligatoriu prin
două metode concomitente după cum
urmează:
a) în cazul câinelui - prin tatuare în
urechea stângă sau microcipare şi crotaliere
la urechea dreaptă ;
b) în cazul pisicii - prin tatuare în
urechea stângă şi preducirea urechii drepte.
11.
Identificarea
animalului
prin
tatuare sau crotaliere ori preducirea urechii
se face obligatoriu o dată cu castrarea
acestuia şi numai în timpul în care acesta se
află sub anestezie generală.
12. În cazul în care, din anumite
motive, se efectuează numai operaţia de
identificare, cu excepţia microcipării şi
crotalierii, celelalte două tipuri de identificare
şi anume tatuarea şi preducirea urechii se
efectuează
numai
după
anestezierea
animalului.
13. Crotalierea se va efectua la nivelul
urechii. Crotalul va fi obligatoriu din material
plastic sau din alt material inoxidabil, de
formă dreptunghiulară, colorat, uşor, care să
nu producă disconfort, prin dimensiuni, şi va
avea inscripţionat pe faţa vizibilă un număr
de ordine format din mai multe cifre precedat
de primele două litere ale comunei/oraşului în
care s-a efectuat crotalierea. Culoarea va fi
stabilită astfel încât pe o rază de cel puţin
100 km de localitatea care o utilizează să nu
se folosească aceeaşi culoare.
14. În cazul în care câinele identificat
deja prin crotaliere va fi adoptat pe domeniul
privat de către o persoană fizică sau va fi
revendicat pe spaţiu privat de către deţinător,
iar solicitantul va dori sa renunţe la crotal,
atunci, după extragerea crotalului, câinele va
fi obligatoriu microcipat de către Serviciul
public de gestionare a câinilor şi a altor
animale,
caz
în
care
cheltuielile
de
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microcipare
solicitant.
D. Hrănirea câinilor şi
curăţenia adăposturilor
1. Căţeii
în
vârstă
de
6-12
săptămâni vor fi hrăniţi de 3 ori
pe zi, iar câinii în vârstă de
peste 12 săptămâni până la 12
luni vor fi hrăniţi de două ori pe
zi. Câinii peste un an vor fi
hrăniţi o dată pe zi.
2. Hrana trebuie să fie întotdeauna
proaspătă.
Hrana
va
fi
administrată
individual
şi
supravegheat.
(Legea nr.227/2002)
3. Toate cuştile, boxele şi spaţiile
închise
vor
fi
spălate
şi
dezinfectate zilnic.
4. Fiecare spaţiu de cazare va fi
curăţat şi dezinfectat înainte de
intrarea unui nou animal.
5. În timpul curăţeniei se va evita
contactul
apei
sau
al
dezinfectantului cu animalele.
E. Vehiculele
1.

vor

fi

suportate

de

către

D.
Hrănirea
animalelor
şi
curăţenia adăposturilor
1. Animalele în vârstă de 6-12
săptămâni vor fi hrănite de 3 ori pe zi, iar
animalele în vârstă de peste 12 săptămâni
până la 12 luni vor fi hrănite de două ori pe
zi. Animalele peste un an vor fi hrănite o dată
pe zi.

D. Se elimină.
(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)

2. Hrana trebuie să fie întotdeauna
proaspătă. Hrana uscată va fi administrată
individual şi supravegheat.
3. Toate cuştile, padocurile şi spaţiile
închise vor fi spălate şi dezinfectate zilnic.
4. Fiecare spaţiu de cazare va fi
curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui
nou animal.
5. În timpul curăţeniei se va evita
contactul apei sau al dezinfectantului cu
animalele.
E. Vehiculele

Fiecare adăpost trebuie să
aibă unul sau mai multe
vehicule pentru transportul
câinilor.

1. Fiecare adăpost trebuie să aibă
două sau mai multe vehicule pentru
transportul animalelor. Unul dintre vehicule
va fi utilizat in mod special pentru cazuri de
urgenta, ca, de exemplu pentru transportul
animalelor accidentate, ranite, bolnave.

2. Vehiculele trebuie să ofere
câinilor siguranţă, securitate,
protecţie
împotriva
intemperiilor
naturii
şi
aerisire adecvată. Fiecare
câine trebuie să aibă o cuşcă
separată. Trebuie să existe o

2.
Vehiculele
trebuie
să
ofere
animalelor siguranţă, securitate, protecţie
împotriva intemperiilor naturii şi aerisire
adecvată. Fiecare animal trebuie să aibă o
cuşcă separată, în condiţii speciale fiind
acceptate maximum 2 animale. Trebuie să
existe o cuşcă separată pentru animalele

E. Nemodificat
1. Se elimină.
Este
mai
formulat
iniţial.

bine
textul

2. Se elimină.
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cuşcă separată pentru câinii
morţi şi pentru câinii bolnavi.
(Legea nr.227/2002)

moarte
şi
cuşti
animalele bolnave.

3. Vehiculele trebuie să fie
curate şi vizibil marcate cu
denumirea
serviciului
de
gestionare a câinilor fără
stăpân şi cu numărul de
telefon.
4. Vehiculul trebuie să posede
următorul echipament: plasă,
scară, cuşti metalice sau din
fibră de sticlă, instrumente
pentru prindere, trusă de
prim-ajutor.
5. Şoferii vehiculelor trebuie să
fie instruiţi să acorde ajutor
câinilor bolnavi şi răniţi.
(Legea nr.227/2002)

3. Vehiculele trebuie să fie curate şi
vizibil marcate cu denumirea ”Serviciul public
de gestionare a câinilor şi a altor animale”, cu
numărul de telefon şi adresa adăpostului
public.

3. Se elimină.

4. Vehiculele trebuie să posede
următorul echipament: plasă, scară, cuşti
metalice sau din fibră de sticlă, instrumente
pentru prindere, lese, zgărzi, trusă de prim
ajutor.

4. Se elimină.

5. Şoferii vehiculelor trebuie să fie
instruiţi să acorde ajutor animalelor bolnave.

5. Se elimină.

6. Se
interzice
efectuarea
eutanasiei în vehicule de
transport pentru câini, dar se
permite tranchilizarea câinilor
în suferinţă.
(Legea nr.227/2002)

24.

ANEXA Nr. 2
NORME
privind capturarea şi transportul
câinilor
A. Capturarea câinilor
1. Capturarea câinilor se va
face de către personalul angajat al
consiliilor locale, care trebuie să fie
format din persoane instruite în

separate

pentru

6. Se interzice efectuarea eutanasiei
în vehiculele de transport pentru câini.

6. Se elimină.

II. ALTE ANIMALE
1. Cazarea, controlul bolilor şi
tratamentele
medicale,
identificarea,
hrănirea, transportul altor animale se vor
face conform normelor sanitare-veterinare în
vigoare.
ANEXA Nr. 2
NORME
privind capturarea şi transportul
animalelor

II. Se elimină.

A. Capturarea câinilor
1. Capturarea câinilor se va face de
către personalul angajat al consiliilor locale,
care trebuie să fie format din persoane
instruite în acest sens. Personalul trebuie, de

(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)
Se elimină.

Este
mai
formulat
iniţial.

bine
textul

A. Nemodificat
1. Se elimină.
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acest sens.

asemenea, instruit să nu reacţioneze la
violenţele cetăţenilor cu care intră în contact,
toate diferendele fiind soluţionate de şeful de
echipaj.

2. Capturarea câinilor nu se
va face prin aplicarea unui tratament
brutal. Persoanele care capturează
câinii fără stăpân vor fi în mod
obligatoriu vaccinate antirabic.

2. Este de preferat ca pe postul de şef
de echipaj să fie angajat un medic veterinar
sau un tehnician veterinar.

2. Se elimină.

3.
Persoanele
care
capturează câinii vor lucra în echipe
de câte doi plus şoferul mijlocului de
transport şi vor purta echipament de
protecţie adecvat.
4. Personalul calificat poate
captura câinii cu crose speciale sau
cu plase. Pentru capturarea câinilor
se vor folosi crosele speciale formate
din tije din aluminiu, având la capăt
o buclă care poate să gliseze sau
care se poate strânge în jurul gâtului
câinelui, pentru a permite persoanei
calificate să ţină câinele la distanţă
şi să-l poată manipula. Bucla trebuie
fixată la lărgimea dorită, pentru a se
evita
strangularea
câinelui,
mecanismul de declanşare rapidă
fiind
utilizat
pentru
eliberarea
câinelui în caz de urgenţă sau atunci
când este pus într-o cuşcă. De
asemenea, câinii mai pot fi capturaţi
cu ajutorul cuştilor-capcană, în care
se introduce mâncare şi care sunt
dotate cu uşi mobile care cad după
intrarea câinelui în cuşcă, aflate pe
sol şi apoi încărcate în autovehicul.
(Legea nr.227/2002)
5. Câinii foarte agresivi,
situaţi în spaţii inaccesibile sau
suspecţi de a fi turbaţi, pot fi
imobilizaţi
cu
ajutorul
armelor

3. Capturarea câinilor nu se va face
prin aplicarea unui tratament brutal.

3. Se elimină.

4. Se va evita prinderea animalelor
când
temperaturile
depăşesc
30
ºC,
temperatura ridicată constituind pentru
animale factor de stres maxim; în aceste
situaţii prinderea animalelor se va realiza
dimineaţa până în ora 10.00 şi/sau dupăamiaza după orele 16.00.

4. Se elimină.

5. Persoanele care capturează câini
vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.

(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)

19. La anexa nr.2 lit.A, pct.5
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
5. Câinii foarte agresivi,
situaţi în spaţii inaccesibile sau
suspecţi de a fi turbaţi, pot fi
imobilizaţi prin metode adecvate,

Reglementare
corectă.
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pentru captură cu săgeată care
utilizează gazul carbonic comprimat
sau cartuşe cu percuţie pentru
propulsarea unor seringi sau săgeţi
care permit injectarea câinilor cu
produse imobilizante.
6. Se vor utiliza hidroclorura
de ketamină şi xylazina. Injectarea
pe cale intramusculară a celor două
produse
în
asociere
este
recomandată pentru câini, având un
efect rapid, aproximativ 5 minute, şi
fiind
puţin
periculoasă
pentru
trecători.

cu respectarea legislaţiei sanitar veterinare.
(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)
6. Persoanele care capturează câini
vor lucra în echipe de câte doi, plus şoferul
mijlocului de transport şi seful de echipaj şi
vor purta echipament de protecţie adecvat
care va fi inscripţionat cu denumirea „Serviciul
public de gestionare a câinilor şi a altor
animale” şi cu numărul de telefon.
Şeful de echipaj va avea, printre atribuţii, şi
menţinerea unei evidente a animalelor
colectate şi returnate, după cum urmează:
data
colectării,
locul
de
provenienţa,
semnalmente, sex, data returnării, persoane
de contact - daca acestea exista , observaţii
referitoare la câinele capturat, coordonarea
echipei,
stabilirea
programului
şi
a
priorităţilor,
menţinerea
contactului
permanent cu organizaţiile de protecţie a
animalelor.

6. Se elimină.

7. Personalul calificat poate captura
7. O altă asociere de produse
foarte eficientă – etorfină cu câinii cu:
a) crose speciale, care vor fi formate
acepromazină – poate fi folosită cu
din tije din aluminiu, având la capăt o buclă
respectarea legislaţiei în vigoare.
care poate să gliseze sau care se poate
strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a
permite persoanei calificate să ţină câinele la
distanţă şi să-l poată manipula. Bucla trebuie
fixată la lărgimea dorită, pentru a evita
strangularea animalului, mecanismul de
declanşare
rapidă
fiind
utilizat
pentru
eliberarea câinelui în caz de urgenţă sau
atunci când este pus într-o cuşcă;
b) plase;
c) cuşti de prindere în care se introduce
hrana şi care sunt dotate cu uşi mobile care
cad după intrarea animalului în cuşcă;
d) arme pentru captură cu săgeată, care

7. Se elimină.
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utilizează gazul carbonic comprimat sau
cartuşe cu percuţie pentru propulsarea unor
seringi, care permit injectarea câinilor cu
produse imobilizante atunci când nu există
oameni în preajmă şi când nu există pericolul
ca acel câine să ajungă în stradă, fiind astfel
supus risului accidentării. Utilizarea acestui tip
de armă se va face numai de către personalul
instruit în mânuirea ei.
8. Armele de captură nu pot
fi
utilizate
pentru
capturarea
căţeilor, aceştia putând fi răniţi grav.

B. Transportul câinilor
1. Câinii docili pot fi transportaţi
până la adăposturi în vehicule
închise de tip camionetă.
Câinii se vor transporta în
cuşti individuale.
(Legea nr.227/2002)
2. Se va utiliza un sistem care
să
reducă
la
minimum
manipularea
directă
a
animalului.
3. Cuştile pentru transportul
animalelor trebuie să fie
alese în funcţie de talia
animalului. Cuşca trebuie să
fie întotdeauna mai lungă
decât
corpul
animalului.
Aceste cuşti trebuie să fie
fabricate din materiale solide
pentru a rezista la uzură. Se
pot utiliza şi cuşti din

8. Se vor utiliza hidroclorura de
ketamină şi acepromazina. Injectarea pe cale
intramusculară a celor două produse în
asociere este recomandată pentru câini,
având un efect rapid, aproximativ 5 minute,
şi fiind puţin periculoasă pentru trecători.

8. Se elimină.

9. Armele de captură nu pot fi utilizate
pentru capturarea căţeilor, aceştia putând fi
răniţi grav.

9. Se elimină.

B. Transportul câinilor
1. Câinii docili pot fi transportaţi până
la adăposturi în vehicule închise, prevăzute
cu ferestre sau sistem de aerisire, de tip
camionetă. Ei pot fi legaţi cu o lesă de colier,
dar în interiorul unei cuşti puse în vehicul.
Animalelor li se pot pune şi botniţe din nailon.
2. Se va utiliza un sistem care să
reducă la minimum manipularea directă a
animalului.

B. Se elimină.
(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)

3.
Cuştile
pentru
transportul
animalelor trebuie să fie alese în funcţie de
talia animalului. Cuşca trebuie să fie
întotdeauna
mai
lungă
decât
corpul
animalului. Aceste cuşti trebuie să fie
fabricate din materiale solide pentru a rezista
la uzură. Se pot utiliza şi cuşti din material
plastic.
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material plastic.
4. Vehiculele trebuie să fie bine
4. Vehiculele trebuie să fie bine
ventilate şi să protejeze ventilate şi să protejeze animalele împotriva
animalele
împotriva intemperiilor naturii.
intemperiilor naturii.
5. În perioada de vară, la temperaturi
mai ridicate de 25 0C, animalele nu vor fi
ţinute în maşina mai mult de 3 ore.

25.

ANEXA Nr. 3
EUTANASIEREA CÂINILOR

1. Se recomandă pentru a fi
eutanasiaţi câinii care nu au fost
revendicaţi sau care nu au putut fi
adoptaţi. Eutanasia se recomandă,
de asemenea, în cazul câinilor care
prezintă boli cronice şi incurabile.
2. Eutanasierea câinilor se
efectuează de către un medic
veterinar.
3. Eutanasierea câinilor se
realizează numai prin utilizarea
barbituricelor, injectate intravenos,
numai după pierderea cunoştinţei
câinelui indusă prin anestezie. Câinii
vor fi asistaţi până la constatarea
decesului. Barbituricele nu trebuie să
fie injectate pe cale intramusculară

C. Capturarea şi transportul altor
animale
1. Capturarea şi transportul pisicilor
nu face obiectul prezentei ordonanţe de
urgenţă.
2. Capturarea şi transportul altor
animale decât ale câinilor se va face conform
normelor sanitare veterinare în vigoare.
ANEXA Nr. 3
EUTANASIEREA
ANIMALELOR

C. Se elimină.
(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)

Se elimină.
20. La anexa nr.3, punctele
1 şi 2 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

1.
Eutanasierea
animalelor
se
efectuează numai de către un medic veterinar
cu atestat de liberă practică, eliberat de
Colegiul medicilor veterinari, şi autorizaţie de
utilizare a substanţelor cu regim special.

1. Vor fi eutanasiaţi câinii
prevăzuţi la art.5 şi art.7 alin.(1)
din
prezenta
ordonanţă
de
urgenţă.

2. Eutanasia se va face numai după
hrănirea la discreţie a animalului, dacă acesta
se poate hrăni.

2. Eutanasierea câinilor se
efectuează
de
către
un
medic
veterinar
de
liberă
practică,
organizat în condiţiile legii.
3. Se elimină.

3. Manipularea animalului care va fi
supus eutanasiei se va face pe cât posibil cu
multă blândeţe, astfel încât acesta să nu
conştientizeze pericolul morţii.

Lege cu caracter
special
de
gestionare
a
câinilor
fără
stăpân.
Corelare cu textul
legii.

Este
mai
formulat
iniţial.

bine
textul
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sau subcutanată. Pentru câinii nounăscuţi calea de administrare care
se utilizează este cea peritoneală.
Produsele
narcotice
pot
fi
administrate şi pe cale orală.
4. Medicul veterinar este
singura persoană care poate avea
acces la barbiturice şi care poate
decide
în
privinţa
utilizării
medicamentelor periculoase.
(Legea nr.227/2002)

26.

4. Eutanasia se realizează numai după
inducerea stării de inconştienţă prin anestezie
şi anume prin injectarea intramusculară de
acepromazină şi ketamină. La animalele
agresive
cu
omul
se
vor
administra
tranchilizante pe cale orală, şi anume
acepromazina, iar eutanasia se va efectua
numai după instalarea tranchilizării.
5. Eutanasia se va realiza numai cu
produsul T61 sau cu un produs similar
acestuia.
6. Eutanasia se va realiza numai prin
administrare intravenoasă a produsului.
7. Eutanasierea animalelor pentru
care nu poate fi abordată calea intravenoasa
se va realiza utilizând strict administrarea
intracardiacă a produsului şi numai după
inducerea
stării
de
inconştienţă
prin
anestezie, care se face prin injectarea
intramusculară a ketaminei.
8. Animalele eutanasiate vor fi
observate în continuare de către personalul
competent până la certitudinea decesului şi nu
se va permite ridicarea cadavrelor înainte ca
decesul sa fie sigur, respectiv instalarea
rigidităţii.
9. În fişa individuală a fiecărui animal
se va scrie motivul eutanasiei, numele
membrilor comisiei care au decis eutanasia,
urmate de semnătura acestora.
10. Medicul veterinar cu atestat de
liberă practică eliberat de Colegiul medicilor
veterinari, este singura persoană care poate
avea acces la substanţele cu regim special şi
care poate decide în privinţa utilizării
medicamentelor periculoase.

4. Se elimină.

5. Se elimină.
6. Se elimină.
7. Se elimină.

8. Se elimină.

9. Se elimină.

10. Se elimină.
(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)
21. Anexa nr.4 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
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ANEXA Nr. 4

ANEXA Nr. 4

„ANEXA Nr.4

FORMULAR DE
ADOPŢIE/REVENDICARE
(Legea nr.227/2002)
CONSILIUL LOCAL..........................
Serviciul de gestionare a câinilor fără
stăpân

FORMULAR DE ADOPŢIE/
REVENDICARE

FORMULAR DE
REVENDICARE/ ADOPŢIE

CONSILIUL LOCAL ....................
Serviciul Public de gestionare a câinilor şi a
altor animale

CONSILIUL LOCAL.....................
Serviciul de gestionare a câinilor
fără stăpân
Adresa:
Telefon:

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
nr. ........../..............

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
nr. ........../...............

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
nr. ....../.........

Subsemnatul(a)................domiciliat
(ă) în .......str. ......nr. ………. bl.
………….
et.
……..ap.……sc.……..judeţul/sectorul…
…………….telefon………………..posesor/p
osesoare al/a BI/CI seria …….. nr.
……… eliberat(ă) de ……… la data de
…………….mă
angajez
să
adopt
câinele cu numărul de tatuaj ……….
adăpostit de Serviciul de gestionare
a câinilor fără stăpân, în următoarele
condiţii:

Subsemnatul(a).........,domiciliat(ă)
în
........., str. .........nr. .........., bl. ......., et.
......., ap. ........, sc........,judeţul/sectorul
.........,telefon
.............,posesor/posesoare
al/a BI/CI seria ........ nr. ........, eliberat(ă)
de ......... la data de ............, mă angajez să
adopt/revendic animalul cu numărul de
tatuaj ......... nr. crotal........... nr. microcip
..........,sex.....,varsta......,semnalmente.......
............., castrat în data de ...........de către
..........., vaccinat în data de ........... cu1
................ adăpostit de Serviciul Public de
gestionare a cainilor si a altor animale, în
următoarele condiţii:

Subsemnatul(a)..............,domiciliat(ă
) în ..........., str. ........ nr. ....., bl. ...,
et. ..., ap. ..., sc. ..., judeţul/sectorul
...........,
telefon
............,
posesor/posesoare al/a BI/CI seria
..... nr. ............., eliberat(ă) de
.......... la data de ........., mă angajez
să
revendic/adopt
câinele
cu
numărul de identificare ...............,
sau microcipat cu numărul………..,
trecut în carnetul de sănătate,
adăpostit de Serviciul de gestionare a
câinilor
fără
stăpân,
devenind
proprietarul/a
acestuia,
în
următoarele condiţii:

1. să respect normele de îngrijire şi
hrănire a câinelui;
2. să prezint periodic câinele la
medicul veterinar, în cazul în care se
impune intervenţia acestuia sau
pentru a fi vaccinat antirabic;
3. să anunţ Serviciul de gestionare a
câinilor
fără
stăpân
în
cazul
decesului sau al înstrăinării acestuia;

1. să respect normele de îngrijire şi
hrănire a animalului;
2. să prezint periodic animalul la medicul
veterinar, în cazul în care se impune
intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat
antirabic;
3. să anunţ Serviciul Public de
gestionare a cainilor si a altor animale în
cazul decesului sau al înstrăinării acestuia;

4. să nu abandonez câinele, iar în
cazul în care nu îl mai doresc, să îl

4. să nu abandonez animalul, iar în
cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau

1. să respect normele de îngrijire şi
hrănire a câinelui;
2. să prezint periodic câinele la
medicul veterinar, în cazul în care se
impune
intervenţia
acestuia
sau
pentru a fi vaccinat antirabic;
3. să anunţ Serviciul de gestionare
a câinilor fără stăpân în cazul
decesului, furtului, pierderii sau al
înstrăinării acestuia în termen de 15
zile;
4. să nu abandonez câinele, să îl
controlez, supraveghez, iar în cazul

Se
responsabilizează
persoanele fizice
care doresc să
adopte în mod real
şi cu bună
credinţă.
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predau Serviciului de gestionare a
câinilor fără stăpân;

Serviciul Public de gestionare a cainilor si a
altor animale;

5. să achit Serviciului de gestionare
a câinilor fără stăpân taxa care
reprezintă cheltuielile medicale şi de
întreţinere aferente cazării câinelui.
Data …………………………
Semnătura adoptatorului,
………………………………….
Semnătura reprezentantului
Serviciului de gestionare
a câinilor fără stăpân
…………………………….

Data ..........................
Semnătura adoptatorului,
……………………………………….
Semnătura reprezentantului
Serviciului public de gestionare a câinilor şi
a altor animale
.......................................
___________________________
1

se scrie tipul vaccinului utilizat

în care nu îl mai doresc, să îl predau
Serviciului de gestionare a câinilor
fără stăpân;
5. să achit Serviciului de
gestionare a câinilor fără stăpân
taxa care reprezintă cheltuielile
medicale şi de întreţinere aferente
cazării câinelui;
6. să permit reprezentanţilor
Serviciului de gestionare a câinilor
fără
stăpân,
să
monitorizeze
câinele adoptat;
7. câinele va fi crescut şi
adăpostit
la
următoarea
adresă…..……….; orice schimbare
de locaţie mai mare de 15 zile va fi
comunicată telefonic serviciului de
unde s-a făcut adopţia.
Declar totodată că deţin un
număr de………câini / sau nu deţin
niciun câine.
Data ..............
Semnătura
revendicatorului/ adoptatorului,
………………………………………….
Semnătura reprezentantului
Serviciului de gestionare a
câinilor fără stăpân,
......................”
(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)

27.

22. Anexa nr.5 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
ANEXA Nr. 5

20. Anexa nr.5 se abrogă.

„ANEXA nr.5
FORMULAR DE
REVENDICARE/ ADOPŢIE

Se
responsabilizează
persoanele juridice
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FORMULAR DE ADOPŢIE/
REVENDICARE
Subscrisa societate….............., cu
sediul în...….., str......…, nr.....
judeţul/sectorul
…............,
telefon…….......,
înregistrată
la
Oficiul
Registrului
Comerţului............sub
număr
..............
reprezentată
de.............în
calitate
de.........,
legitimat
cu
BI/CI
seria.............nr.............eliberat(ă)
de...........la data de .............. se
angajează să adopte un număr de
..... câini, identificaţi cu numerele de
tatuaj........, adăpostiţi de Serviciul
de gestionare a câinilor fără stăpân
în următoarele condiţii:
1. să respect normele de îngrijire şi
hrănire a câinelui;
2. să prezint periodic câinele la
medicul veterinar, în cazul în care se
impune intervenţia acestuia sau
pentru a fi vaccinat antirabic;
3. să anunţ Serviciul de gestionare a
câinilor fără stăpân, în cazul
decesului sau al înstrăinării acestuia
4. să nu abandonez câinele, iar în
cazul în care nu îl mai doresc să îl
predau Serviciului de gestionare a
câinilor fără stăpân
5. Să achit Serviciului de gestionare
a câinilor fără stăpân taxa care
reprezintă cheltuielile medicale şi de
întreţinere aferente cazării câinelui.
Data.........
(Legea nr.227/2002)
Semnătura reprezentantului
societăţii

Antetul
Adresa:
Telefonul:
DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
nr. ....../.........

care
doresc
să
adopte în mod real
şi
cu
bună
credinţă.

Subscrisa .........., cu sediul în
............,
str.
.............
nr.
......,sectorul/judeţul
................,
telefon .................., înregistrată la
............... sub nr. ....., reprezentată
de .............. în calitate de ...........,
legitimat/ă cu BI/CI seria ........ nr.
............., eliberat(ă) de ............... la
data de ..........., se angajează să
revendice/adopte câinele cu numărul
de
identificare
.............
sau
microcipat
cu
numărul………..,
trecut în carnetul de sănătate,
adăpostit de Serviciul de gestionare a
câinilor fără stăpân, în următoarele
condiţii:
1. să respect normele de îngrijire
şi hrănire a câinelui;
2. să prezint periodic câinele la
medicul veterinar, în cazul în care se
impune
intervenţia
acestuia
sau
pentru a fi vaccinat antirabic;
3. să anunţ Serviciul de gestionare
a câinilor fără stăpân, în cazul
decesului, furtului, pierderii
sau al
înstrăinării acestuia;
4. să nu abandonez câinele, să-l
controlez, să îl supraveghez, iar în
cazul în care nu îl mai doresc, să îl
predau Serviciului de gestionare a
câinilor fără stăpân;
5. să achit Serviciului de gestionare
a câinilor fără stăpân, taxa care
reprezintă cheltuielile medicale şi de
întreţinere aferente cazării câinelui;
6. să permit reprezentanţilor
Serviciului de gestionare a câinilor
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.................................

să
monitorizeze
fără
stăpân;
câinele adoptat;
7. câinele va fi crescut şi
adăpostit
la
următoarea
adresă……….; orice schimbare de
locaţie mai mare de 15 zile va fi
comunicată telefonic serviciului de
unde s-a făcut adopţia.
Declar totodată că deţin un
număr de …….. câini/sau nu deţin
niciun câine.

Semnătura
reprezentantului
Serviciului de gestionare a
câinilor fără stăpân
………………..................

Data .........
Semnătura
revendicatorului/ adoptatorului,
....................................
Semnătura reprezentantului
Serviciului de gestionare câinilor
fără stăpân,
……………………………”
(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)
28.

29.

Art.II. – (1) Consiliile locale şi
Consiliul General al Municipiului Bucureşti au
obligaţia de a înfiinţa, în termen de 30 de zile
de la data intrării în vigoare a prezentei legi,
servicii
specializate
pentru
gestionarea
câinilor şi a altor animale.

Art.II. – La data intrării
în vigoare a prezentei legi, orice
dispoziţie contrară se abrogă.

(2)
Nerespectarea
dispoziţiilor
prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 de
lei la 20.000 de lei.

(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)

Art. III - În termen de 30 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei legi,
Guvernul va aproba, prin hotărâre, normele
metodologice de aplicare a acesteia.

Art. III. – (1) În termen de
60 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, Guvernul va
aproba,
prin
hotărâre,
normele

Tehnică legislativă.

ANSVSA
este
instituţia care are
aceste atribuţii.
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metodologice
de
aplicare
a
Ordonanţei
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,
precum
şi
cu
modificările şi completările aduse
prin prezenta lege, la propunerea
Autorităţii
Naţionale
Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor.
(2) Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor va emite
norme privind identificarea şi
înregistrarea câinilor cu stăpân, în
termen de 45 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.155/2001 privind
aprobarea
programului
de
gestionare a câinilor fără stăpân,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.794 din 13
decembrie 2001, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr.227/2002,
cu
modificările
ulterioare,
precum
şi
cu
modificările şi completările aduse
prin prezenta lege, se va republica
în Monitorul Oficial al României,
Partea I,
dându-se textelor o
nouă numerotare.
(Autor: Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic)
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Anexa nr.2
AMENDAMENTE RESPINSE
În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente:
Nr.
crt.
0
1.

Text iniţial

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
2

1
1. Titlul ordonanţei de
urgenţă va avea următorul
cuprins:
„Ordonanţa de urgenţă privind
aprobarea programului de
gestionare a câinilor şi altor
animale fără deţinător cunoscut”

Motivarea amendamentelor
propuse
3

1. Titlul se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Ordonanţa de Urgenţă privind gestionarea
câinilor cu şi fără deţinător
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
Ordonanţa de Urgenţă privind gestionarea
câinilor cu şi fără deţinător,
identificarea câinilor şi controlul
reproducerii acestira

Camera
Decizională
4
Camera
Deputaţilor

Se adauga sintagma „cu deţinător”
Datorită:
- infiinţării registrului de
identificare şi înregistrare a tuturor
câinilor
- instituirii de obligaţii ale
deţinătorilor de câini

(Autor: deputat Cristian Adomniţei– PNL)
2.

2.
abrogă

Articolul

1

se

Camera
Deputaţilor

2. În loc de abrogare propunem:
Articolul 1 se modifică şi se
completează după cum urmează:
Art. 1. – În termen de 30 de zile
de
la
înfiinţarea
de
servicii
specializate
pentru
gestionarea
câinilor fără stăpân, de către Consiliile
Locale
şi
Consiliul
General
al
Municipiului Bucureşti, iubitorii de
animale au posibilitatea să adopte
câini fără stăpân, înainte de începerea
efectivă a procedurii de capturare,
verificare şi ducere în adăposturi a

Consider că prin achiziţionarea de
servicii specializate de gestionare a
câinilor fără stăpân prin procedură
de licitaţie publică rezolvarea
problemei va fi mult mai facilă şi în
acest mod încurajăm şi implicarea
mediului privat în soluţionarea
unei situaţii ce afectează România.
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acestora. Persoanele care au adoptat
un câine fără stăpân au obligaţia să se
prezinte cu animalul la medicul
veterinar, să îl supună unui control
general şi tratamentului acolo unde
este cazul, să îl deparaziteze şi
vaccineze şi să îl treacă în Registrul
de Evidenţă a câinilor cu stăpân.
(Autor: deputat Ştefan Daniel PirpiliuPD-L)
(1)
Prezenta
Ordonanţă
reglementează
măsurile
necesare
pentru: reducerea numărului de câini
fără deţinător, stoparea înmulţirii
nedorite şi necontrolate a câinilor,
prevenirea abandonului şi a pierderii
câinilor, facilitarea adopţiei.

(1) S-a definit scopul prezentei
ordonanţe.
Este necesară mai întâi înfiinţarea
serviciilor publice pentru animale şi
apoi a adăposturilor în cadrul
acestora.

(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
(1)
Prezenta
Ordonanţă
reglementează
măsurile
necesare
pentru: reducerea numărului de câini
fără deţinător, stoparea înmulţirii
nedorite şi necontrolate a câinilor,
prevenirea abandonului şi a pierderii
câinilor
(Autor: deputat Cristian Adomniţei– PNL)
(2) Consiliile locale respectiv Consiliul
General al municipiului Bucureşti au
obligaţia de a înfiinţa, în termen de 60 de
zile de la data intrării în vigoare a
prezentei
ordonanţe,
în
funcţie
de
necesităţi,
servicii
publice
pentru
gestionarea câinilor fără deţinător.

(2) se înlocuieşte sintagma
„cu stăpân” cu sintagma „cu
deţinător” - referindu-ne la alin.
(1) din forma Comisiei
Ordonanţa trebuie să se refere
peste tot la câinii fără „deţinător”
şi nu la câinii fără „stăpân” adică la
animalele care nu au proprietar,
nu este deţinut cu niciun titlu
valabil de nicio persoană fizică sau
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juridică sau care nu se află în
ingrijirea niciunei persoane fizice
sau juridice.
(3) SE ELIMINĂ amendamentul
Comisiei
(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)

(4) SE ELIMINĂ amendamentul
Comisiei

(3) - registrele de evidenţă
locale pentru câini au fost
reglementate prin art. 11
- nu se pot infiinta registre de
evidenta
la
nivelul
serviciilor
specializate avand in vedere ca nu
toate
unitattile
administrativteritoriale isi vor infiinta aceste
servicii
(nefiind
nici
macar
obligatorii
ci
“in
functie
de
necesitati”). S-a propus infiintarea
celor locale la nivelul primariilor.
- În registrele de evidenţă intra
toti cainii cu deţinător deci şi câinii
cu regim special nefiind necesară
existenţa unui registru aparte care
îngreunează operaţiunile. Totodată
câinii periculoşi sau agresivi sunt
reglementaţi şi prin OUG 55/2002
modif. şi completată prin legea
60/2003, existând obligativitatea
deţinătorilor să-i înregistreze la
Asociaţia
Chinologică
Română,
afiliată la Federaţia Chinologică
Internaţională, precum şi declaraţi
la Poliţie.
(4) s-a reglementat prin art. 15
care sunt institutiile ce verifica si
aplica sanctiunile.

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
3.
3. După articolul 1 se
introduce un articol nou,
art.11, cu următorul cuprins:

3. Articolul 11 se modifică şi se
completează după cum urmează:

Art. 11 din forma Comisiei:
un
caine
crescut/ingrijit/tinut
altundeva decat pe domeniul
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„Art.11.
(1)
Se
înfiinţează Registrul naţional de
identificare şi înregistrare a
animalelor cu sau fără deţinător.
(2) Registrul prevăzut la
alin. (1) va funcţiona în cadrul
primăriilor
prin
înfiinţarea
Fişierului
central
pentru
monitorizarea animalelor.

Art.11 (1) În termen de 60 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanţe,
se
înfiinţează
Registrul
naţional de identificare şi înregistrare
a
câinilor,
în
cadrul
Autorităţii
Naţionale
Sanitare-Veterinare
şi
pentru Siguranţa Alimentelor.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
(1) În termen de 60 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe,
se înfiinţează Registrul naţional de
identificare a câinilor, în cadrul
Autorităţii
Naţionale
SanitareVeterinare
şi
pentru
Siguranţa
Alimentelor.
(Autor: deputat Cristian Adomniţie – PNL)
(2) În termen de 60 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe,
se înfiinţează Registrele locale de
identificare şi înregistrare a câinilor,
în cadrul Primăriilor.
(3)
Registrele
menţionate
la
alineatele (1) şi (2) vor conţine
următoarele:
a) datele de identificare ale
animalului, inclusiv numărul de microcip şi
cel de crotal;

public sau in locuri publice NU
POATE FI considerat un “caine fara
stapan” deoarece
cainii crescuti/adapostiti/tinuti intrun “spatiu adiacent locului public
si/sau domeniului public” sau cainii
“aflati
in
afara
proprietatii
detinatorului” se pot afla in orice
spatiu (ingradit sau nu), inclusiv o
proprietate privata (care sa nu
apartina detinatorului animalului,
ex. firma), respectiv un spatiu in
care nefiind domeniu public/loc
public, detinatorii/ administratorii
/chiriasii/etc nu pot fi impiedicati
sa creasca /detina caini pentru ca
ar fi tratati in mod discriminatoriu
in raport cu alti detinatori/stapani,
limitandu-li-se nejustificat dreptul
de
detinere
al
animalelor
respective.
- identificarea prin plăcuţă
numerotată nu este admisă prin
normele europene
(1) - (2) Se precizeaza institutiile
care au obligatia de a infiinta,
deţine si actualiza Registrele de
identificare
si
inreistrare
ale
cainilor la nivel local si la nivel
national
(3)
Se
precizeaza
continutul
acestor Registre.

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
b) data efectuării sterilizării ori,
după
caz,
motivul
pentru
care
animalul nu a fost sterilizat.
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(Autor: deputat Cristian Adomniţie – PNL)
c) numele şi codul medicului
veterinar care a efectuat sterilizarea şi
identificarea;
d) datele de identificare ale
deţinătorului.
e) datele de identificare ale
Serviciului public sau organizaţiei de
protecţie
a
animalelor
care
a
reteritorializat animalul.
f) locul unde a fost returnat
animalul.
(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
4.

4. Articolul 2 va avea
următorul cuprins:

4. La articolul 2, alin. (1) se
modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Consiliile
locale
ale
unităţilor
administrativ-teritoriale
au
obligaţia de a construi din
fonduri proprii, în condiţiile
prevăzute în anexa nr. 1,
adăposturi pentru animale,
denumite
în
continuare
adăposturi publice.

Art. 2. - (1) Consiliile locale şi
Consiliul General al Municipiului Bucureşti
au obligaţia de a amenaja şi/sau de a
suplimenta, din fonduri de la bugetul local
şi/sau atrase în urma parteneriatului
public-privat şi/sau donaţii, în funcţie
de necesităţi, în condiţiile prevăzute în
anexa nr. 1, adăposturi publice pentru
câinii fără deţinător.

Camera
Deputaţilor
- S-a adăugat sintagma „şi/sau
atrase în urma parteneriatului
public-privat şi/sau donaţii”
- sintagma „câine fără stăpân” se
înlocuieşte cu sintagma „câine fără
deţinător”

(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
(1) Consiliile locale şi Consiliul General
al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a
amenaja şi/sau de a suplimenta, din
fonduri de la bugetul local dar şi atrase
în urma parteneriatului public-privat
şi/sau donaţii, în funcţie de necesităţi, în
condiţiile prevăzute în anexa nr. 1,
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adăposturi publice pentru câinii fără
deţinător.
(Autor: deputat Cristian Adomniţie – PNL)
5. La art. 2, după alin. (1) se
introduce un alineat nou alin. (11) cu
următorul cuprins:
(11) În sensul prezentei ordonanţe,
prin câine fără deţinător se înţelege
câinele care nu are proprietar, nu este
deţinut cu niciun titlu valabil de nicio
persoană fizică sau juridică sau care nu se
află în ingrijirea niciunei persoane fizice
sau juridice. Nu sunt consideraţi câini fără
deţinător câinii abandonaţi sau pierduţi ai
căror deţinători pot fi identificaţi.

Se defineşte câinele fără deţinător.

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)

(2) Consiliile locale au
obligaţia de a încadra în
serviciile
specializate
pentru
gestionarea câinilor şi a altor
animale cel puţin un medic
veterinar şi cel puţin un
tehnician
veterinar
pentru
evidenţa,
supravegherea,
asistenţa medicală veterinară şi
efectuarea unor acţiuni sanitare
veterinare
prevăzute
de
legislaţia sanitară veterinară.

6. La articolul 2, alineatele (2)(4) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
(2) a) Consiliile locale şi Consiliul
General al Municipiului Bucureşti au
obligaţia
de
a
externaliza
prin
contractare, către medicii veterinari de
liberă practică activităţile de sterilizare,
asistenţă
identificare,
înregistrare,
medical-veterinară a câinilor, sau de a
încadra cel puţin un medic veterinar cu
atestat
de
liberă
practică
şi
un
tehnician/asistent
veterinar
pentru
realizarea activităţile menţionate, precum
şi efectuarea acţiunilor sanitare veterinare
impuse de lege.

(2) - a) Trebuie precizat faptul că
asistenţa
sanitară
veterinară,
conform legislaţiei în vigoare,
poate fi asigurată doar prin
contractare cu medicii veterinari.

(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
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(2) a) Consiliile locale şi Consiliul
General al Municipiului Bucureşti au
obligaţia ca îb maximum 3 luni de la
intrarea în vigoare a prezentei legi, să
externalizeze către medicii veterinari de
liberă practică activităţile de sterilizare,
identificare,
înregistrare,
asistenţă
medical-veterinară a câinilor, precum şi
celelalte acţiuni sanitar-veterinare
impuse de lege sau de a încadra cel
puţin un medic veterinar cu atestat de
liberă practică şi un tehnician/asistent
veterinar pentru realizarea activităţile
menţionate mai sus.
(Autor: deputat Cristian Adomniţie – PNL)
b) Activitatea de sterilizare poate fi
externalizată
către
cabinete
ale
medicilor veterinari de liberă practică
sau
organizaţii
de
protecţie
a
animalelor
care
încadrează
sau
colaborează cu medici veterinari de
liberă practică.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)

b) pentru eficientizarea actiunilor
de sterilizare activitatea se poate
concesiona medicilor veterinari
care deţin cabinete; astfel, se evită
şi aglomerarea adăposturilor
consiliilor locale precum şi
personalului prinzător având în
vedere că cetăţenii pot transporta
personal animalele la cabinete în
scopul sterilizării.

b) Activitatea de sterilizare poate fi
externalizată/concesionată
inclusiv
organizaţiilor
de
protecţie
a
animalelor
care
încadrează
sau
colaborează cu medici veterinari de
liberă practică.
(Autor: deputat Cristian Adomniţie – PNL)
(3) Serviciile specializate
pentru gestionarea câinilor şi a
altor
animale
pot
fi
concesionate
numai
de

(3) a) Serviciile publice pentru
gestionarea câinilor fără deţinător pot fi
concesionate total sau parţial de către
organizaţii de protecţie a animalelor.

(3) a) se precizează posibilitatea
de concesionare a serviciilor către
ONGuri
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organizaţiile de protecţie a
animalelor,
potrivit
reglementărilor
legale
în
vigoare.

b) Serviciile publice pentru
gestionarea câinilor fără deţinător vor
fi concesionate în mod obligatoriu, în
condiţiile legii, solicitanţilor care îşi
asumă suportarea unei părţi din
costurile sterilizării şi vaccinării
antirabice.

(4) Programul de lucru în
relaţiile
cu
publicul
al
adăposturilor publice, va fi
zilnic, de luni până vineri, în
intervalul orar 8.00 -12.00,
16.00-20.00, iar sâmbăta şi
duminica intre 8.00-12.00.

(4) Programul de lucru în relaţiile cu
publicul al adăposturilor publice, va fi
zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar
800-1600, sâmbăta şi duminica între
1000-1400.

5. Articolul 3 se abrogă.

Art3. - (1) Se elimină amendamentul
Comisiei

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)

b) Se instituie obligatia concesiunii
către ofertantul care acopera
costurile-se realizeaza economii
importante de la buget. Mai mult,
conform
practicilor
europene
activitatea de concesionare este
contractată ONGurilor dată fiind
experienţa şi prezenţa specialiştilor
(4) Un adăpost are program zilnic
considerand necesitatile date de
hranire, asistenta medicala, paza
astfel ca în zilele de sambata si
duminica exista cel putin un portar
care poate da relatii sau poate
primi un animal accidentat sau
poate
inapoia
un
animal
revendicat.
- Revendicările se rezolva cu
prioritate, orice obstructionare sau
intarziere reprezentand o lezare a
dreptului de proprietate.
- Adopţiile, care se fac în special în
week-end, trebuie incurajate.

5.
(1) - Normele europene elimină
alte forme de identificare (tatuare,
plăcuţa numerotată etc.) în afara
microcipării.
- În articol se înţelege că un
animal poate fi cazat în adăpost
numai după ce s-au efectuat
operaţiunile amintite
prevederile
referitoare
la
obligaţiile
organizatiilor
de
protectia a animalelor se regasesc
la art. 8 alin. (1) uniformizandu-se
astfel
cerintele
atat
pentru
adaposturile
publice
cat
cele
private.
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7. Articolul 3 alin. (3) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
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(3) Organizaţiile de protecţie a
animalelor ce deţin adăposturi vor
transmite lunar către Direcţia Sanitară
Veterinară
şi
pentru
Siguranţa
Alimentelor numerele de identificare
ale câinilor înregistraţi, eutanasiaţi
sau morţi din alte cauze, revendicaţi,
adoptaţi sau returnaţi.
(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
6.

6. Articolul 4 va
următorul cuprins:

avea

8. Articolul 4 se modifică şi se
completează după cum urmează:

„Art. 4. - Capturarea şi
transportul
animalelor
în
adăposturile publice se vor face
cu
respectarea
normelor
prevăzute în anexa nr. 2.”

Art. 4 - (1) a) Câinii fără
deţinător vor fi capturaţi, transportaţi şi
cazaţi în adăposturile serviciilor publice
pentru
gestionarea
câinilor
fără
deţinător unde vor fi evaluaţi medical,
identificaţi, deparazitaţi, vaccinaţi,
sterilizaţi, hrăniţi, trataţi medical, cu
respectarea normelor prevăzute în anexele
nr. 1 şi 2.
b)
Câinii
agresivi,
în
sensul
prezentei ordonanţe, vor fi capturaţi
cu prioritate.

(3) În scopul înregistrarii în
registrele de evidenţă ONG-urile
trebuie să trimită toate informaţiile
ce constituie baza de date.
Formularele de revendicare şi
adopţie trebuie să rămână în
arhiva ONGului, iar serviciile de
gestionare nu au atributiuni in
acest sens.
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(1)
- se înlocuieşte „fără stăpân” cu
„fără deţinător”
- Se mentionează într-un singur
alineat că toate acţiunile integrate
în activitatea de gestionare se vor
efectua conform celor prezentate
în anexe.
b) prin capturarea câinilor agresivi
cu prioritate se vor diminua/evita
accidentele şi/sau abuzurile

(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
Art.4 - (1) Câinii fără stăpân sunt
adăpostiţi în adăposturile serviciilor
pentru
gestionarea
câinilor
fără
stăpân, unde vor fi cazaţi o perioadă
de 30 zile.
(Autor: deputat Ştefan Daniel Pirpiliu PD-L)
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(2) Consiliile locale si Consiliul
General al Municipiului Bucuresti au
obligaţia să facă publice (mass-media,
ONG-uri, etc.)
datele cu privire la
situaţia câinilor aflaţi în adăposturi
pentru a putea facilita adopţiile de
către iubitorii de animale în acest
termen de 30 de zile.
(Autor: deputat Ştefan Daniel Pirpiliu –
PD-L)
(3)
Prinderea,
sterilizarea,
identificarea,
înregistrarea,
vaccinarea şi returnarea câinilor fără
deţinător în teritoriu poate fi făcută
de către persoane fizice, juridice
şi/sau organizaţii de protecţie a
animalelor, cu respectarea legislaţiei
sanitară veterinară şi de protecţie a
animalelor.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
(3)
Prinderea,
sterilizarea,
microciparea,
înregistrarea,
vaccinarea şi returnarea câinilor fără
deţinător în teritoriu poate fi făcută
de către persoane fizice, juridice
şi/sau organizaţii de protecţie a
animalelor, cu respectarea legislaţiei
sanitară veterinară şi de protecţie a
animalelor.
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
(4) Este interzisă cazarea în
adăposturile publice a puilor cu vârsta
de până la 5 luni, cu excepţia
situaţiilor
când
aceştia
necesită
îngrijiri medicale urgente sau sunt în
impas de supravieţuire.

(4) Sunt ocrotiti puii care, in cele
mai multe cazuri contacteaza la
cazarea in adăposturi, boli foarte
grave si nu supravietuiesc daca
sunt nevaccinati.
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(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
7.

7. Articolul 5 va avea
următorul cuprins:

9. Articolul 5 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Animalele
bolnave incurabil, declarate ca
atare, în urma unui examen
medical competent, efectuat de
o comisie din care face parte
medicul
veterinar
şi
un
reprezentant al unei organizaţii
neguvernamentale
pentru
protecţia animalelor, vor putea
fi eutanasiate, cu respectarea
prevederilor anexei nr. 3.

Art. 5 - (1) a) Câinii diagnosticaţi
cu boli incurabile în urma examenului
medical, vor putea fi eutanasiaţi numai cu
respectarea prevederilor anexei nr. 3.
b) În sensul prezentei ordonanţe
prin boală incurabilă se înţelege boala
nevindecabilă care provoacă suferinţe
cronice
severe
şi/sau
orice
traumatism
inoperabil
ce
poate
provoca suferinţe cronice severe sau
moartea.
(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)

(2) Eutanasia este un act
de sacrificare prin procedee
rapide şi nedureroase.

(2) În sensul prezentei ordonanţe
eutanasia este actul medical prin care se
provoacă
moartea
rapidă
şi
nedureroasă
a
unui
animal
diagnosticat cu o boală incurabilă.

(1) Ref. la forma Comisiei:
Se
restrange
dreptul
de
revendicare al proprietarilor de
“caini bolnavi incurabili si sau
periculosi/agresivi”
care
sunt
discriminati in raport cu ceilalti
proprietari/detinatori de caini caresi pot recupera animalele in 14
zile.
- reglementarile referitoare la
“cainii
periculosi
si
agresivi”
depasesc cadrul de reglementare
al acestei OUG, acesti caini sunt
reglementati in OUG nr. 55/2002
care este lege speciala de detinere
a cainilor periculosi si agresivi
-“serviciile publice de gestionare a
cainilor fara stapan” NU pot
dispune de un “bun” aflat in
proprietatea/detinerea
cuiva
(cainele) mergand chiar pana la
distrugerea bunului respectiv intrun timp foarte scurt (48 de ore)
fara sa-l confiste printr-o sentinta
judecatoreasca definitiva.
Legea
nr.
205/2004
privind
protectia animalelor modif. si
compl. prin legea nr. 9/2008
interzice la art. 7.1 eutanasierea
cainilor care nu sufera de boli
incurabile; are regimul legii de
protecţie; legea de gestionare are
alt regim
(2) - Pentru exactitate ştiinţifică,
am
considerat
necesară
modificarea acestei definiţii.
- Se elimina cuvantul „sacrificare”
care este un termen nespecific
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contextului si se inlocuieste cu „act
medical”
(3) Eutanasia este singura
procedură admisă de suprimare
a vieţii animalelor care fac
obiectul prezentei ordonanţe de
urgenţă.

(3) Este interzisă uciderea câinilor
din alte motive decât boala incurabilă
sau prin alte metode decât eutanasia
aşa cum este definită la alin. (2).

(3) Este necesară specificarea
categoriilor de animale pentru care
este necesară eutanasierea, în
sensul prezentei ordonanţe.

(4) Animalele diagnosticate cu boli
incurabile pot fi adoptate.

(4)
Se
evita
diagnosticarea
incompleta din cauza lipsei de
mijloace de diagnosticare specifice
si a costurilor ocazionate, inclusiv
de tratament. Se da astfel
posibilitatea
ONG-urilor
sau
persoanelor interesate de a prelua
in sarcina lor aceste animale

(5) Este interzisă eutanasierea
animalelor în lipsa reprezentanţilor
organizaţiilor
de
protecţie
a
animalelor, interesate.

(5) Se permite monitorizarea
eutanasierilor de către ONG-uri,
monitorizare
mai
mult
decat
necesara atat din perspectiva
protecţiei si bunastarii animalelor
(de multe ori animalele au fost
ucise fara anestezie sau chiar in
moduri barbare), cat si din
perspectiva
corectitudinii
diagnosticelor (sunt nenumarate
cazuri de adăposturi in care toti
cainii au fost diagnosticati cu boli,
asa zis incurabile si au fost
omorati)
si
a
consemnarii
numarului exact de caini (sunt
cazuri in care in registre s-a trecut
un nr. mai mare de caini
eutanasiati decat in realitate)

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)

8.

8. Articolul 6 va avea
următorul cuprins:

10. Art. 6 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

Art.
6.
(1)
Eutanasierea se va face numai
de
medicii
veterinari
care
posedă atestatul de liberă

Art. 6. - (1) Eutanasierea animalelor
se va face numai de medicii veterinari de
liberă practică, conform prevederilor
cuprinse în anexa nr. 3.

Camera
Deputaţilor
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practică eliberat de Colegiul
medicilor veterinari, conform
prevederilor cuprinse în anexa
nr. 3.

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)

(2) Se interzice uciderea
animalelor de către alte
persoane sau prin alte metode
decât cele prevăzute în anexa
nr. 3.

(2)
Se
interzice
eutanasierea
animalelor de către alte persoane sau prin
alte metode decât cele prevăzute în anexa
nr. 3 şi în alte situaţii decât cele
specificate la art. 5.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)

(2) Pentru uniformizare şi pentru
respectarea
termenilor
este
necesară utilizarea termenului de
„eutanasie” în loc de „ucidere”.
Este
necesară
menţionarea
animalelor
care
nu
vor
fi
eutanasiate.

(2) Se interzice eutanasierea
animalelor de către alte persoane, prin
alte metode decât cele prevăzute în anexa
nr. 3 şi în alte situaţii decât cele
specificate la art. 5.
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
9.
9. Articolul 7 va avea
următorul cuprins:

11. Articolul 7 se modifică şi se
completează după cum urmează:

Art. 7 - (1) În perioada
de cazare în adăposturi se
rezolvă cu prioritate cererile de
revendicare.

Art.7. - (1) În situaţia în care,
după expirarea termenului de cazare
prevăzut la art.4, câinii nu au fost
revendicaţi sau adoptaţi conform
anexelor nr.4 şi nr.5, aceştia vor fi
eutanasiaţi.
(Autor: deputat Ştefan Daniel Pirpiliu PD-L)
Art. 7 - (1) a) După tratare,
deparazitare internă şi externă, vaccinare
antirabică,
sterilizare,
identificare
şi
înregistrare, câinii fără deţinător care nu
au fost adoptaţi în termen de 7 zile vor fi
returnaţi în locurile de unde au fost

Camera
Deputaţilor

Ref. la alin. (1) din amendamentele
Comisiei:
Legea nr. 205/2004 privind protectia
animalelor modif. si compl. prin legea nr.
9/2008 interzice la art. 7.1 eutanasierea
cainilor care nu sufera de boli incurabile.
Aceasta lege de protectie care se aplica si
cainilor fara stapan prevede la art. 1, alin.
(2) ca doar “GESTIONAREA” (nu si
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capturaţi,
comunitar.

cu

statut

de

câine

(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
După tratare, deparazitare internă şi
externă, vaccinare antirabică, sterilizare,
identificare şi înregistrare, câinii fără
deţinător care nu au fost adoptaţi în
termen de 5 zile vor fi returnaţi în
locurile de unde au fost capturaţi, cu
statut de câine comunitar.
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
b) Prin excepţie de la lit. a), nu vor fi
returnaţi câinii agresivi, în sensul
câinii
prezentei
ordonanţe,
nerecuperaţi sau bolnavi şi câinii
solicitaţi pentru adopţie care nu pot fi
preluaţi în 7 zile.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
b) Prin excepţie de la lit. a), nu vor fi
returnaţi câinii care s-au dovedit a fi
agresivi,
în
sensul
prezentei
ordonanţe, câinii nerecuperaţi sau
bolnavi şi câinii solicitaţi pentru
adopţie care nu pot fi preluaţi în 5
zile.

PROTECTIA) cainilor fara stapan ”se face
prin lege speciala”. Din punct de vedere al
competentei/sferei/materiei
de
reglementare, decizia omorarii/lasarii in
viata a unui animal apartine sferei de
reglementare a legii de protectie. In
momentul in care legea de gestionare ia
decizia eutanasierii animalului (eutanasiere
interzisa in legea de protectie) inseamna ca
legea de gestionare isi depaseste cadrul de
reglementare. Ea trebuie sa fie in acord cu
legea de protectie si sa caute alta metoda
de GESTIONARE care sa nu fie interzisa de
Legea de protectie.
„Cercetările conduse de O.M.S. între 1981
şi 1988, în cadrul programului A.G.F.U.N.D.
/ O.M.S. de luptă împotriva rabiei umane şi
canine din ţările în curs de dezvoltare au
relevat faptul că programele de eliminare a
câinilor, care prevăd prinderea şi eutanasia
câinilor comunitari sunt atât ineficiente cât
şi costisitoare”.
In niciunul din teritoriile studiate eliminarea
cainilor prin orice metoda nu a avut niciun
efect pe termen lung asupra densitatii
populatiei canine comunitare
O.M.S. Geneva, Raport tehnic Comitet
experti nr.824, 1992, pag. 33.
„În
concepţia
promovată
<controlul
populaţiei canine se bazează prioritar pe
sterilizări”, Raport tehnic, OMS Geneva
nr.824, 1992, pag.34, 1992, pag. 33
b)-c) Se menţionează criteriile conform
cărora un animal poate fi returnat în
teritoriu astfel încât să ne asigurăm că vor
fi reteritorializate doar animalele blânde şi
sănătoase.
d) se defineşte câinele agresiv

(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
c) Decizia nereturnării în teritoriu
va fi luată de către medicul care
deserveşte
adăpostul
şi
de
reprezentanţii
organizaţiilor
de
protecţie a animalelor, interesate.
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d) În sensul prezentei ordonanţe, prin
câine agresiv se înţelege orice câine
aflat în libertate în locurile publice care
atacă şi muşcă fără să fie provocat şi
pentru ale cărui acţiuni nu poate fi trasă la
raspundere nicio persoană, în cf. cu
O.U.G. 55/2002 privind regimul de
deţinere al câinilor periculoşi şi agresivi.
Gradul de agresivitate al câinilor va fi
stabilit prin teste specifice/etologice şi prin
monitorizarea comportamentului acestora.
(2) Animalele nerevendicate
în termen de 10 zile pot fi
adoptate.

(2)
În
perioada
de
cazare
în
adăposturi, cererile de revendicare se vor
rezolva pe loc şi necondiţionat.
(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)

(3)
După
tratare,
deparazitare internă şi externă,
vaccinare
antirabică,
castrare/sterilizare şi identificare
prin tatuare şi crotaliere, câinii
vor fi returnaţi în locurile de
unde au fost capturaţi, după o
perioadă de minimum 10 zile de
la
data
efectuării
castrării/sterilizării.

(3)
Serviciile
publice
au
obligaţia
de
a
anunţa
imediat
deţinătorii animalelor pierdute în
cazul în care aceştia sunt identificaţi.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)

(2) inapoierea animalului nu poate
fi conditionata pt ca este o
incalcare
a
dreptului
de
proprietate. Se pot
insa aplica
sanctiuni
daca
detinatorul
a
incalcat prezenta ordonanta sau
legea 205/2004 privind protecţia
animalelor.
(3) În scopul inapoierii animalelor
pierdute sau în scopul identificării
deţinătorilor care şi-au abandonat
animalele
trebuie
ca
odată
animalul identificat să fie anunţat
deţinător ul fie pentru a şi-l
recupera fie pentru a-l sancţiona.

(3)
Serviciile
publice
au
obligaţia de a identifica deţinătorii
animalelor care intră în adăpost, în
cazul în care acest lucru este posibil,
şi de a-i anunţa în cel mai scurt timp.
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)

(4) Animalele cu vârsta
de până la 5 luni şi animalele
care, din diverse motive, se
consideră că nu pot convieţui
în comunitate, vor rămâne în

(4) Câinii nereturnaţi şi nerevendicaţi
vor rămâne în adăpost până la
adopţie.
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adăpost până la adopţie.
(5) Este interzisă cazarea câinilor
în adăposturi peste limitele capacităţii
de cazare stabilite la anexa nr.1.
(6) Câinii care nu se pot returna în
teritoriu pot fi plasaţi de serviciile
publice în îngrijirea temporară a unor
organizaţii de protecţie a animalelor
şi/sau a unor persoane fizice sau
juridice, până la adopţie. Acestea sunt
obligate să accepte monitorizarea
activităţii lor în conformitate cu art.
11.
(7) ONG-urile concesionare ale
serviciilor publice de gestionare a
câinilor fără deţinător care desfăşoară
activităţi de dresaj şi/sau antrenare
în vederea adopţiei sau a formării de
câini utilitari şi/sau care înregistrează
o rată semnificativă a adopţiilor, pot
reţine în adaposturi pe o perioadă
nelimitată
câinii
selectionaţi,
cu
condiţia respectării prevederilor alin.
(1)
pentru
restul
animalelor
capturate.

(5) pentru a evita abuzurile în
sensul
supra
aglomerării
adăposturilor
şi
în
scopul
respectării normelor de protecţie a
animalelor
(6) In vederea decongestionarii
adaposturilor. Un alt avantaj al
acestei practici este costul mult
diminuat fata de cel necesar
intretinerii cainilor intr-un adapost
public.

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
(8) a) Deţinătorii de câini fără
valoare chinologică, care nu îşi
sterilizează câinii cu vârsta de peste 5
luni, vor plăti o taxă anuală pentru
fiecare câine deţinut.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)

(8) a) Valoare chinologică =
confirmare
în
concursurile
chinologice;
Animalele cu deţinător reprezintă
principala sursă şi resursă de
animale în stradă. Deşi sancţionat,
abandonul nu poate fi prevenit în
sensul
controlului
decât
prin
măsura
sterilizării.
Astfel,
deţinătorul care doreşte să-şi ţină
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a) Deţinătorii de câini, care nu îşi
sterilizează câinii cu vârsta de peste 5
luni, vor plăti o taxă anuală pentru
fiecare câine nesterilizat/necastrat pe
care îl deţin.
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
b) Valoarea taxei menţionată la lit.a)
va fi stabilită prin hotărâre de consiliu
local, respectiv Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, în termen de 60
zile de la intrarea in vigoare a prezentei
ordonanţe, în cuantum nu mai puţin de
100 lei.

animalul necastrat va plăti o taxă
anuală; S-a precizat un cuantuam
minim de 100 lei pentru a
determina
detinatorii
de
a-si
steriliza
animalele
(100
lei
reprezantand valoarea medie a
operatiunii de sterilizare practicata
de cabinetele veterinare private
astfel ca detinatorul va prefera
sterilizarea decat taxa anuala)

(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
b) Valoarea taxei menţionată la lit.a)
va fi stabilită prin hotărâre de consiliu
local, respectiv Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, în termen de 60
zile de la intrarea in vigoare a prezentei
ordonanţe, şi nu va fi mai mică decât
jumătate din cuantumul salariului
brut pe economie.
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
c) Vor fi exceptaţi de la prevederile lit.
a) deţinătorii de câini utilitari şi deţinătorii
de câini, a căror stare de sănătate nu
permite efectuarea operaţiei de sterilizare,
fapt dovedit prin certificat medical.

c) Există categorii de animale care
trebuie
exceptate
de
la
obligativitatea sterilizării care au
fost
menţionate
în
prezentul
alineat.
In
art.
13
adăugat
prin
amendamentele Comisiei

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
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d) Consiliile locale respectiv Consiliul
General al Municipiului Bucureşti vor
subvenţiona, timp de 18 luni de la intrarea
în
vigoare
a
prezentei
ordonanţe,
sterilizarea şi identificarea câinilor cu
deţinător,
prin
serviciile
publice
şi/saucontracte de prestări servicii cu
medicii veterinari de liberă practică.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
d) Sterilizarea şi identificarea
câinilor cu deţinător vor fi subvenţionate
de la bugetul de stat şi/sau bugetul local
timp de cel puţin 18 luni de la
externalizarea
acestor
operaţiuni
în
conformitate cu art.2 alin.(2).
e)
în
vederea
efectuării
operaţiunilor prevăzute la lit.d), deţinătorii
de câini se pot adresa serviciilor publice de
gestionare a câinilor fără deţinător,
medicilor veterinari sau organizaţiilor de
protecţie a animalelor care au concesionat
operaţiunile de sterilizare, identificare şi
înregistrare, în conformitate cu art.2
alin.(2) precum şi organizaţiilor de
protecţie a animalelor cu care consiliile
locale sau Consiliul General al Municipiului
Bucureşti au încheiat parteneriate în acest
sens.

d) Este incomparabil mai ieftin ca
primăriile
să
investească
în
sterilizare decât în gestionarea
constantă,
fără
sfârşit
a
generaţiilor de pui abandonaţi pe
domeniul public;
pe de altă parte există categorii de
cetăţeni care nu au posibilitaţi
financiare ceea ce ar putea
conduce la abandonul animalelor
ce vor trebui gestionate de către
consiliile
locale
implicând
de
asemenea costuri suplimentare,
foarte mari.

(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
(9) Deţinătorii de câini nesterilizaţi au
obligaţia de înregistrare a gestaţiilor
precum şi, în termen de 7 zile, a fătărilor,
prin intermediul medicilor veterinari de
liberă practică.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)

(9) Inregistrarea gestaţiilor şi a
fatărilor (care este în cf. cu
normele europene) contribuie la
prevenirea abandonului (care se
poate face până la vârsta de 3
luni, când se poate identifica
animalul) precum şi la o evidenţă
mai strictă a animalelor.
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(9)
a)
Deţinătorii
de
femele
nesterilizate au obligaţia de a înregistra
prin intermediul medicilor veterinari de
liberă
practică,
gestaţiile
animalelor
deţinute precum şi, în termen de 7 zile, a
fătările acestora.
b)
Deţinătorii
de
câini
necastraţi/nesterilizaţi le este interzis să
permită montarea animalelor pe care le
deţin, cu animale fără deţinător.
c) Deţinătorilor de câini care nu-şi
microcipează, sterilizează şi înregistrează
animalele în termen de 3luni de la intrarea
în vigoare a prezentei ordonanţe este
interzis să-şi lase animalele în libertate
nesupravegheate în locurile publice.
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
(10)
Serviciile
publice
pentru
gestionarea căinilor fără deţinător au
obligaţia de a promova adopţiile şi de a
încheia în acest sens parteneriate cu
organizaţiile de protecţie a animalelor,
interesate.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
(10)
Serviciile
publice
pentru
gestionarea căinilor fără deţinător au
obligaţia de a promova adopţiile şi
sterilizarea câinilor şi de a încheia în acest
sens parteneriate cu organizaţiile de
protecţie a animalelor, interesate.
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
(11)
televiziune
încurajare
combatere

(10)-(13)Stimularea
sterilizarii
cainilor reprezinta un beneficiu pe
termen mediu si lung pt comunitati
si este in acord cu Legea 60/2004
pt ratificarea Conventiei Europene
privind Protectia Animalelor de
Companie.
Autoritatile trebuie sa promoveze
programe de educatie, in spiritul
principiilor Conventiei Europene pt.
Protectia Animalelor de Companie.
„În
concepţia
promovată
<controlul populaţiei canine se
bazează prioritar pe sterilizări,
vaccinări (implicând înregistrări şi
şi
marcaj)
plus
EDUCAŢIE
supraveghere>”, OMS, Geneva,
raport tehnic expertinr.824, 1992,
pag.34

Postul
public
naţional
de
va promova activ programe de
a adopţiei şi sterilizării şi de
a abandonului, în conformitate
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cu principiile legii 60/2004 de ratificare a
Convenţiei europene pentru protecţia
animalelor de companie.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
(11)
Postul
public
naţional
de
televiziune va promova programe de
încurajare a adopţiei şi sterilizării şi de
combatere a abandonului, în conformitate
cu principiile legii 60/2004 de ratificare a
Convenţiei europene pentru protecţia
animalelor de companie.
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
(12) Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului va promova în şcoli
şi licee programe de informare şi educare
precum şi activităţi practice vizând
obiectivele enunţate la alin. (11).
(13) Autorităţile locale au obligaţia de a
implementa programe de informare şi
educare vizând obiectivele enunţate la
alin. (11), inclusiv prin acordarea gratuită
de spaţii de afişaj publicitar celor interesaţi
de promoarea programelor respective.
(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
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10.

10. Articolul 8 va avea
următorul cuprins:

12. Articolul 8 se modifică după
cum urmează:

Art.
8.
(1)
Încredinţarea
câinilor
spre
adopţie se face numai după ce
aceştia
au
fost
sterilizaţi,
vaccinaţi antirabic, deparazitaţi
şi identificaţi prin cele două
metode
concomitente:
tatuare şi/sau microcipare.

Art. 8 - (1) Încredinţarea spre
adopţie a câinilor din adăposturile publice
şi a celor aparţinând organizaţiilor de
protecţie a animalelor se face numai
după ce aceştia au fost sterilizaţi, vaccinaţi
antirabic, deparazitaţi şi identificaţi. Nu
vor fi sterilizaţi câinii exceptaţi prin
prezenta ordonanţă.

Camera
Deputaţilor
(1) Trebuie exceptaţi de la
prevederile prezentului articol puii
şi animalele care nu pot fi
sterilizate în conformitate cu
prezenta ordonanţă

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
(2)
Revendicarea
animalelor de către solicitanţi
se va face pe baza declaraţieiangajament, al cărei model este
prevăzut în anexa nr. 4, cu
achitarea
unei
sume
care
reprezintă
contravaloarea
cheltuielilor medicale şi de
întreţinere,
pe
perioada
cazării.

(2) a) Revendicarea animalelor de
către solicitanţi se va face pe baza
declaraţiei, al cărei model este prevăzut în
anexele nr. 4 şi 5.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
(2) a) Revendicarea animalelor de
către solicitanţi se va face gratuit, pe baza
declaraţiei, al cărei model este prevăzut în
anexele nr. 4 şi 5.
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
a) Persoana care doreşte să
adopte un câine fără stăpân va
prezenta acordul vecinilor de pe scară
în cazul adoptării a mai mult de doi
câini.
(Autor: deputat Ştefan Daniel Pirpiliu
– PD-L)
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(3) Adopţia animalelor de
către solicitanţi se va face pe
baza declaraţiei-angajament, al
cărei model este prevăzut în
anexele nr. 4, cu achitarea
contravalorii
cheltuielilor
medicale
privind
castrarea/sterilizarea
şi
identificarea.

b) După 12 luni de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe, în cazul în
care câinele revendicat nu este identificat,
sterilizat şi vaccinat antirabic, deţinătorul
va achita o sumă care reprezintă
contravaloarea
capturării,
cazării
în
adăpost şi a operaţiunilor medicalveterinare la care a fost supus.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
(3) a) Adopţia animalelor se va face
gratuit, de către persoane majore, de
către
ONG-uri
şi
alte
persoane
juridice, numai pe baza declaraţiei, al
cărei model este prevăzut în anexele
4 şi 5.
(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
b) Persoanele care adoptă două sau
mai multe animale vor beneficia, la cerere,
pentru animalele adoptate, de asistenţă
medical-veterinară gratuită, timp de 1 an
de la momentul adopţiei. Asistenţa
medicală va fi asigurată de Servciul Public
de gestionare a câinilor fără deţinător prin
medicul angajat, medicii către care s-a
externalizat activitatea medical-veterinară,
medicii voluntari cu care s-au încheiat
parteneriate etc.
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)

(4) Sunt exceptaţi de la
plata
acestor
cheltuieli
pensionarii,
studenţii,

(4) Se interzice readucerea şi/sau
reprimirea animalelor reteritorializate în
adăposturile serviciilor publice cu excepţia

(3) Adoptia gratuita a unui animal sterilizat,
vaccinat, identificat, stimuleaza mai mult
cetateanul in sensul dorintei de a avea un
animal, iar populatia va recepta mai simplu
campania mediatica.
Interesul este de a elibera adaposturile
reducând totodată costurile aferente
întreţinerii animalelor.
În conformitate cu legea 60/2004 şi
Convenţia europeană pentru protecţia
animalelor de companie şi pentru a ne
asigura de capacitatea de răspundere a
cetăţeanului trebuie ca adopţia să se facă
persoanelor adulte.
Ref. la alin. (3) forma Comisiei:
a), b) si c) introduc o discriminare a
persoanelor care vor sa adopte caini din
adaposturile publice in raport cu persoanele
care isi procura animalele pe alte cai si din
alte surse.
c)
Necesitatea
existentei
acordului
asociatiilor de locatari sau al vecinilor pt. ca
un proprietar sa poata intretine animale de
companie pe proprietatea sa reprezinta o
incalcare/restrangere
/conditionare
a
dreptului de proprietate.
Totodata contravine Ordinului ANSVSA nr.
31 din 31 martie 2008 respectiv MIRA nr.
523 din 30 iunie 2008 pt. aprob.normelor
metodologice ale legii 205/2004 cu modif.
si compl. ulterioare, se precizeaza ca nr.
animalelor de companie detinute de catre o
persoana nu este limitat (cap.I, art.4).

(4) Se evită supraaglomerarea şi
deci
blocarea
adăposturilor;
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persoanele
cu
handicap,
organizaţiile neguvernamentale
pentru protecţia animalelor şi
persoanele cu venit minim
garantat.

cazurilor în care acestea:
a)
devin
agresive
în sensul
prezentei ordonanţe.
b)
necesită
îngrijiri
medicale
urgente.
(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)

adăposturile trebuie să fie doar
pentru animalele care nu pot fi
reteritorializate
din
motivele
expuse
anterior,
iar
pentru
celelalte un loc de tranzit pentru
sterilizare, tratare, identificare,
adopţie.

c) sunt selectate pentru adopţie în
condiţiile în care marea majoritate a
animalelor din teritoriu au fost sterilizate şi
există suficiente locuri în adăpost.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
c) sunt selectate pentru adopţie în
condiţiile în care majoritate a animalelor
din teritoriu au fost sterilizate şi există
suficiente locuri în adăpost.
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
(5) Se interzice mutarea unui
animal care a fost reteritorializat sau a
unui animal neidentificat, în alt teritoriu,
cu excepţia situaţiei în care animalul este
adoptat direct din teritoriu, înregistrat sau
reînregistrat şi reţinut pe proprietatea
celui care l-a adoptat.

(5)
Se
previne
animalelor dintr-un
altul;

transferul
teritoriu în

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
(5) În cazul în care un câine ce
figurează în Registrul de evidenţă a
câinilor cu stăpân de la nivelul
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autorităţilor administrativ teritoriale
este găsit din nou în stradă, iar acest
fapt se repetă de două ori, în acest
caz persoana în cauză nu mai are
dreptul să adopte/revendice niciodată
un câine, iar animalul în cauză va fi
eutanasiat.
(6) Dacă în urma adopţiei
câinele părăseşte perimetrul în care
stăpânul a declarat că va sta animalul,
persoana în cauză are obligaţia să
declare
dispariţia
câinelui
către
serviciile pentru gestionarea câinilor
fără stăpân.
(Autor: deputat Ştefan Daniel Pirpiliu PDL)
11.

12.

11. Articolul 9 va avea
următorul cuprins:
Art. 9. - Cadavrele
animalelor vor fi incinerate,
interzicându-se
folosirea
lor
pentru
obţinerea
de
piei,
blănuri, grăsimi, carne, făină
proteică şi alte produse.

12. Articolul 10
avea următorul cuprins:

Art. 9 - Se elimină amendamentul
Comisiei

Camera
Deputaţilor

Ref. amendamente Comisie:
- Normele europene exclud ca
metodă de identificare zgardă cu
plăcuţă numerotată şi tatuajul.
- organizaţiile de protecţie a
animalelor au obligaţia (art. 3 alin.
(2)) de a transmite lunar către
Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru
Siguranţa
Alimentelor
numerele
de
identificare
ale
animalelor
înregistrate,
eutanasiate sau moarte din alte
cauze, revendicate, adoptate sau
returnate.

Camera
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(Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat)
(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)

va

Art. 10. - Toate serviciile
specializate pentru gestionarea
câinilor şi a altor animale vor
ţine registre speciale, vizate de
medicul veterinar concesionar
al activităţii de asistenţă
sanitară veterinară, în care se
vor menţiona următoarele: data
şi locul capturării, data şi ora
cazării
în
adăpost,
caracteristicile individuale ale

Cadavrele pot fi si caini morti in
adaposturi din alte cauze decat
eutanasie

Art. 10 - SE elimină amendamentul
Comisiei
(Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat)
(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
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animalului, numărul de animale
prinse,
revendicate,
adoptate,
eutanasiate,
motivul eutanasierii, substanţa
utilizată, seria flaconului sau
numărul lotului din care
provine
substanţa
letală
utilizată,
numele
persoanei
care
realizează
eutanasia,
numărul de identificare, data
vaccinării
antirabice,
data
sterilizării,
data
şi
locul
returnării, numărul fişei de
adopţie/revendicare,
data
predării cadavrelor la societăţile
ce vor executa incinerarea,
precum şi persoanele care au
instrumentat
manoperele
respective.
13.

13. Articolul 11
avea următorul cuprins:

va

13. Articolul 11 se modifică şi
se completează după cum urmează:

Art. 11. - Acţiunile de
capturare,
adăpostire,
vaccinare,
deparazitare,
sterilizare, returnare, adopţie
şi eutanasie se vor face în
prezenţa
reprezentanţilor
organizaţiilor de protecţie a
animalelor.

Art. 11. (1) a) Acţiunile de capturare,
adăpostire,
hrănire,
vaccinare,
deparazitare,
sterilizare,
identificare,
tratare,
dezinfecţie
a
adăposturilor,
evaluare a agresivităţii, adopţie, reurnare
şi eutanasie se vor desfăşura în
prezenţa
reprezentanţilor
organizaţiilor
de
protecţie
a
animalelor interesate.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)

Camera
Deputaţilor
(1)
- se adauga si alte actiuni
importante la care participarea
organizaţiilor este esentiala
- Sunt introduse prevederi mai
clare care obliga Serviciile Publice
sa-si desfasoare toata activitatea
in mod transparent avand in
vedere nenumaratele incalcari ale
normelor de protecţie si bunastare
ale animalelor fara stapan dar si
raportarile false ale numarului de
caini
gestionati
si
ale
altor
nereguli.

a)
Acţiunile
de
capturare,
adăpostire,
identificare,
microcipare,
înregistrare,
hrănire,
vaccinare,
deparazitare,
sterilizare,
tratare,
dezinfecţie a adăposturilor, evaluare a
agresivităţii câinilor, revendicare, adopţie,
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reurnare
şi
eutanasie,
precum
şi
recensămintele câinilor fără deţinător, se
vor
desfăşura
în
prezenţa
reprezentanţilor
organizaţiilor
de
protecţie a animalelor, interesate.
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
b) Serviciile publice sunt obligate să
transmită organizaţiilor de protecţie a
animalelor care solicită acest lucru,
programul şi locul de desfăşurare al
acţiunilor menţionate la lit. (a).
c) Reprezentanţii organizaţiilor de
protecţie a animalelor interesate au
dreptul de a participa la evaluarea gradului
de agresivitate al animalelor.
d) Eutanasierile se vor face în prezenţa
reprezentanţilor organizaţiilor interesate.
(2) În cazul în care serviciul public este
concesionat total sau parţial, concesionarii
sunt obligaţi să respecte prevederile alin.
(1).

14.

14. Articolul 12
avea următorul cuprins:

va

Art. 12. - Serviciile
pentru gestionarea animalelor
la nivel local, au obligaţia de a
comunica
lunar
direcţiilor
sanitare veterinare judeţene şi
prefecturilor
numărul
de
animale
înregistrate
şi
numărul
de
identificare.
Toate datele vor fi centralizate
la nivel naţional de Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor.

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
14. Articolul 12 se modifică şi
se completează după cum urmează:
Art. 12 - (1) Serviciile publice
pentru gestionarea câinilor fără deţinător,
organizaţiile care deţin adăposturi şi
organizaţiile care efectuează sterilizări au
obligaţia de a raporta lunar Direcţiilor
Sanitare-Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor judeţene şi a municipiului
Bucureşti numerele de identificare ale
animalelor
înregistrate
(microcip
şi
crotal), eutanasiate sau moarte din
alte cauze, revendicate, adoptate sau
returnate.

(2) se mentioneaza faptul ca orice
concesionar
al
serviciului
de
gestionare a cainilor fara detinator
(organizatie
de
protectie
a
animalelor sau orice alta persoana
juridica) are aceleasi obligatii.

Se
impune
necesitatea
completării şi detalierii acestui
articol.
(1) Se redefineşte modalitatea
prin care se transmit datele legate
de evidenţa animalelor cu sau fără
deţinător .
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(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
(2) Deţinătorii de câini cu vârsta mai
mare de 3 luni au următoarele obligaţii:
a) să identifice prin microcipare şi să
înregistreze câinii deţinuţi, la un medic
veterinar de liberă practică sau la
primărie.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)

(2) Se introduce obligativitatea
proprietarilor de câini de a
identifica
aceste
animale
în
vederea monitorizării populaţiei
canine; în acest fel se previne
abandonul din proprietate privată
sau identificarea făptaşului ori
identificarea deţinătorului care a
pierdut animalul.

a) să identifice prin microcipare şi să
înregistreze câinii deţinuţi, la un medic
veterinar de liberă practică sau la
primărie, în termen de 9 luni de la intrarea
în vigoare a prezentei ordonanţe.
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
b) să anunţe la primărie în termen de
7 zile înstrăinarea, pierderea sau decesul
câinelui.
c) să deţină carnete de sănatate
completate corespunzător.
(3) a) Medicii veterinari de liberă
practică care efectuează acţîuni de
sterilizare, identificare, înregistrare a
câinilor, au obligaţia de a evidenţia în
carnetele de sănătate ale câinilor
aceste operaţiuni.
b) Medicii veterinari de liberă
practică au obligaţia de a raporta
lunar Direcţiilor Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor judeţene
respectiv a municipiului Bucureşti datele
actualizate
privind
câinii
identificaţi,
înregistraţi şi sterilizaţi, precum şi datele
de înregistrare ale gestaţiilor şi fătărilor

(3) - (5) Se numesc autorităţile
care au obligaţia de a controla
respectarea de către deţinător i a
prevederilor prezentei ordonanţe
în
ce
priveşte
identificarea,
înregistrarea animalelor.
(3)- (8) Se precizează care sunt
obligaţiile reprezentanţilor de
instituţii privind comunicarea
datelor referitoare la animalele cu
deţinător
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câinilor cu deţinător.
(4) Primăriile au obligaţia de a
transmite lunar către Direcţiile Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
datele actualizate ale câinilor înregistraţi în
Registrele
locale
de
identificare
şi
înregistrare.
(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
(5) Direcţiile Sanitare-Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor vor
centraliza
la
nivel
judeţean/municipiului Bucureşti datele
din toate Registrele Locale de Identificare
şi Înregistrare şi le vor transmite
Autorităţii Naţionale Sanitare-Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor în vederea
includerii acestora în Registrul Naţional de
Identificare şi Înregistrare.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
(5) Direcţiile Sanitare-Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor vor
centraliza
la
nivel
judeţean/municipiului Bucureşti datele
din toate Registrele Locale de Identificare
şi le vor transmite Autorităţii Naţionale
Sanitare-Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor în vederea includerii acestora
în Registrul Naţional de Identificare.
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
(6) Persoane împuternicite
cadrul primăriilor vor efectua:

din
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a) recensământul câinilor cu
deţinător, în termen de 12 luni de la
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.
b) controlul identificării, înregistrării
şi sterilizării câinilor cu deţinător, anual,
prin sondaj.
(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
(7) Serviciile publice de gestionare
a câinilor fărăr deţinător au obligaţia de a
realiza anual un recensământ al câinilor
fără deţinător aflaţi pe domeniul public, cu
evidenţierea
numărului
de
câini
înregistraţi/sterilizaţi şi a numărului de
câini neînregistraţi/nesterilizaţi.

(7) prin Hotararea Consiliului
national al Colegiului medicilor
veterinari din Romania nr. 3/2009,
art. 10, s-a autorizat folosirea
clinicilor mobile.

(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
(8) Intervenţiile medicale de urgenţă,
tratamentele, sterilizarea, vaccinarea şi
identificarea pot fi efectuate şi cu ajutorul
clinicilor
mobile
dotate
conform
normelor sanitar-veterinare.
(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
15.

15. Articolul 13
avea următorul cuprins:

va

„Art. 13. - Se interzice:
a)
organizarea
sau
participarea
la
luptele
cu
animale;
b)
abandonarea
animalelor;
c) provocarea de suferinţe

15. Articolul 13 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
a) Animalele care fac obiectul
prezentei Ordonanţe sunt protejate
prin legea 205/2004 privind protecţia
animalelor cu modificările şi completărilor
ulterioare, prin legea 60/2004,precum şi
prin alte reglementări de protecţie şi

Camera
Deputaţilor
In
forma
de
la
Senatreglementarile de la literele a), b),
c), f) si g) sunt norme generale si
explicite de PROTECŢIE care sunt
DEJA formulate in legea nr
205/2004
privind
protectia
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fizice şi psihice animalelor;
d) reproducerea câinilor şi
pisicilor fără drept de montă.
Dreptul de montă poate fi
atribuit la cerere contra unei
taxe anuale pentru fiecare
animal în parte şi a unei taxe
suplimentare
pentru
fiecare
generaţie de pui, cu excepţia
celor care sunt înscrişi în
asociaţiile chinologice şi feline;
e) montarea unei femele,
câine sau pisica, de mai mult
de patru ori în viata, la interval
de mai puţin de un an;
f) folosirea armelor cu
tranchilizant, în alte situaţii
decât
pentru
imobilizare
animalelor agresive, situate
în spatii inaccesibile;
g) folosirea de animale
pentru
expoziţii,
spectacole,
publicitate, realizare de filme şi
în scopuri asemănătoare, dacă
aceste activităţi le provoacă
suferinţe
fizice
şi
psihice,
afecţiuni sau răniri, iar pentru
animalele sălbatice nu se
asigură condiţii de cazare cel
puţin egale cu cele prevăzute
de normele în vigoare pentru
gradinele zoologice;
h)
comercializarea
animalelor de companie în
afara spaţiilor autorizate şi de
către persoane neautorizate de
Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor.
i) efectuarea de intervenţii
de mare chirurgie fără anestezie
generală.”

bunăstare a animalelor.
b) Supunerea animalelor la „rele
tratamente şi cruzimi”, aşa cum sunt
acestea definite în legea 205/2004, cu
modificările şi completarile ulterioare,
reprezintă infracţiune şi se pedepseşte
conform prevederilor respectivei legi.

animalelor cu modif. si compl.
ulterioare care se aplica si “cainilor
fara deţinător ”.

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)

In forma de la Senat-Lit. e) “
montarea unei femele” inseamna
in termen chinologici actul de
imperechere si deci nu are
legatura cu “ fatarea” astfel ca s-a
corectat prin „sterilizare sau plata
unei taxe” si s-a detaliat la art. 7.

c) Se interzice folosirea animalelor
care fac obiectul acestei ordonanţe în
scopuri didactice care le pot provoca
moartea ori suferinţe fizice sau psihice, în
scopuri ştiinţifice sau experimentale şi/sau
facilitarea în orice mod a intrării acestor
animale în posesia unităţilor ce efectuează
astfel de activităţi.

Este
necesara
armonizarea
legislatiei de protecţie cu cea de
gestionare.

(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
c) Se interzice folosirea animalelor
care fac obiectul acestei ordonanţe în
scopuri didactice care le pot provoca
moartea ori suferinţe fizice sau psihice, în
scopuri ştiinţifice sau experimentale.
d) Se interzice facilitarea în orice mod
a intrării animalelor care fac obiectul
acestei ordonanţe în posesia unităţilor care
efectuează una din activităţile menţionate
la lit.c).
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
e) Se interzice folosirea armelor
cu tranchilizat în alte situaţii decât
cele prevăzute în anexele prezentei
ordonanţe.
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(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
16.

1

8

Art. 13 - 13 Se elimină.

_________________

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)

17.

16. Articolul 14
avea următorul cuprins:

va

16. Articolul 14 se modifică şi
va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Constituie
contravenţii următoarele fapte şi
se sancţionează după cum
urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor
art. 4, art. 6 alin. (1), art. 7
alin. (1) şi (3), art. 8 alin.
(1), art. 13 lit. b) - g) cu
amendă de la 5.000 de lei la
10.000 de lei;

Art.14 - (1) Constituie contravenţii
următoarele fapte şi se sancţionează după
cum urmează:
a) nerespectarea
(1), art.4 alin. (4),
alin. (8) lit.a), art.
art. 12 alin.(2), cu
500 şi 1.000 de lei.

prevederilor art.3 alin.
art. 5 alin. (4), art. 7
8 alin. (1), (3) şi (4),
amendă cuprinsă între

Ref. la art. 131- 138 forma Comisiei:
- cainii crescuti/adapostiti/tinuti intr-un
“spatiu adiacent locului public si/sau
domeniului public” sau cainii “aflati in afara
proprietatii detinatorului” se pot afla in
orice spatiu (ingradit sau nu), inclusiv o
proprietate privata (care sa nu apartina
detinatorului animalului, ex. firma). Prin
urmare
un
caine
crescut/ingrijit/tinut
altundeva decat pe domeniul public sau in
locuri publice NU POATE FI considerat un
“caine fara stapan” iar interdictia din
amendamentul de mai sus nu poate fi
aplicata
- Abandonul nu este definit in O.U.G.
155/2001. In cf. cu legea 205/2004 cu
modif. si compl. ulterioare relocarea cainilor
este permisa iar un caine nu poate fi
considerat abandonat decat in situatia in
care detinatorul nu ii mai asigura conditiile
de bunastare. Odata adoptat, cainele nu
mai este animal „fara stapan” si iese de sub
incidenta OUG 155/2001.
- s-au reglementat printr-un articol anterior
toate aspectele privind sterilizarea,
identificarea, vaccinarea cainilor cu sau fara
detinator precum si inregistrarea datelor in
baza nationala de date

Camera
Deputaţilor

Camera
Deputaţilor
Se
reglează
sancţiunile
în
conformitate cu amendamentele
Se
instituie
cuantumuri
mai
scăzute (considerăm că sunt prea
mari)
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b) nerespectarea dispoziţiilor
prevăzute la art. 2 alin. (1) şi
(2), art. 10, cu amendă de la
10.000 de lei la 20.000 de lei.

(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
a) nerespectarea prevederilor art.3 alin.
(1), art.4 alin. (4), art. 5 alin. (4), art. 7
alin. (8) lit.a), art. 8 alin. (1), (3) lit.a şi
(4), art. 12 alin.(2), cu amendă cuprinsă
între 500 şi 1.000 de lei.
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
b) nerespectarea prevederilor art.11;
art. 2 alin. (1), (2) lit.a) şi (3) lit.b), art. 3
alin. (3), art. 4 alin. (1) lit.a), art. 5 alin.
(5), art. 7 alin. (1)-(5), (8) lit. b), (9),
(10) şi (13), art. 8 alin. (5), art. 11, art.
12 alin. (1) şi (3) -(6), cu amendă de la
2.500 lei la 5.000 lei.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)
b) nerespectarea prevederilor art.11;
art. 2 alin. (1), (2) lit.a) şi (3) lit.b), art. 3
alin. (3), art. 4 alin. (1) lit.a), art. 5 alin.
(5), art. 7 alin. (1)-(5), (8) lit. b), (9),
(10) şi (13), art. 8 alin. (5), art. 11, art.
12 alin. (1) şi (3) -(7), cu amendă de la
2.500 lei la 5.000 lei.
(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
b) nerespectarea dispoziţiilor
prevăzute la art.1, art.3, art.4, art.6
alin.(1), art.7 alin.(2) şi (3), art.8
alin.(1), (4), (5), art.133, art.134,
art.136, art.137 şi art.138, precum şi
a condiţiilor prevăzute în declaraţiaangajament, cu amendă de la 5.000
lei 10.000 lei;
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(Autor: deputat Ştefan Daniel Pirpiliu –
PDL)

(2)
Constituie
infracţiuni
următoarele
fapte
şi
se
sancţionează
după
cum
urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor
art. 6 alin. (2), din prezenta
ordonanţa de urgenţă, precum
şi
cruzimile faţă de animale,
prevăzute de art. 6 alin. (2) din
Legea
nr.205/2004
privind
protecţia
animalelor
cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amendă penală de la
1.000 de lei la 10.000 de lei şi
confiscarea animalelor.
b) nerespectarea dispoziţiilor
art.9, cu închisoare de la unu la
3 ani.

c)
nerespectarea
dispoziţiilor
prevăzute la art. 1 alin. (2) şi art. 10 cu
amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2)
Constituie
infracţiuni
următoarele fapte şi se sancţionează după
cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 5
alin.(1) lit. a) şi (3), art. 6 şi art. 13 lit.d),
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă penală de la 5.000 lei la 10.000
lei;

b) nerespectarea dispoziţiilor art.
9; art. 13, lit. c) cu închisoare de la 1 an
la 3 ani sau cu amendă de la 10.000 la
15.000 de lei.
(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
d) în cazul în care un câine
adoptat provoacă vătămări corporale
unei persoane, stăpânul legal al
animalului
va
fi
sancţionat
cu
închisoare de la 2 la 5 ani.
e) în cazul în care un câine
adoptat
provoacă
decesul
unei
persoane, stăpânul legalal animalului
va fi sancţionat cu închisoare de la 5
la 10 ani.
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(Autor: deputat Ştefan Daniel Pirpiliu –
PDL)
18.

17. Articolul 15
avea următorul cuprins:

va

„Art.
15
(1)
Constatarea
şi
aplicarea
sancţiunilor se fac de persoane
împuternicite,
din
cadrul
Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor şi ale Ministerului
Internelor
şi
Reformei
Administrative.

19.

20.

17. Alineatul (1) al articolului
15 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art.
15
(1)
Constatarea
contravenţiilor
şi
infracţiunilor
şi
aplicarea sancţiunilor se fac de către
angajaţii Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
şi/sau ai Ministerului Administraţiei şi
Internelor ce pot fi însoţiţi, în urma
solicitării, de reprezentanţi ai organizaţiilor
de protecţie a animalelor.

(2) Autorităţile prevăzute
la alin. (1) vor lucra în
colaborare cu Organizaţiile de
protecţie a animalelor.

(2) Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat

18. Articolul 17
avea următorul cuprins:

Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat

va

Camera
Deputaţilor
Se completează cu „infracţiunilor”
Inspectorii serviciilor specializate
pentru gestionarea câinilor fără
deţinător nu pot avea atribuţii de
sancţionare
deoarece
chiar
acestea, ca şi persoană juridică,
pot fi sancţionate pentru încălcarea
prezentei ordonanţe

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)

“Art. 17. - Anexele nr. 1-4
fac
parte
integrantă
din
prezenta ordonanţă de urgenţă.”

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)

19. Anexele nr.1-4 vor
avea următorul cuprins:

Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat

Camera
Deputaţilor

Camera
Deputaţilor

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
21.

Anexa nr.1
I. CAINI SI PISICI

Anexa nr.1

Camera
Deputaţilor
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A. Adăpostul public
pentru
animale.
Spatiile
pentru adăpostire şi pentru
intervenţii medicale
1.
Adăpostul
Public
precum şi cabinetul veterinar
aferent trebuie să îndeplinească
normele şi condiţiile stabilite de
legislaţia sanitară veterinară în
vigoare şi de Serviciul de
Bunăstare a Animalelor din
cadrul
Autorităţii
Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor, normative stabilite
în corelare cu cele ale Uniunii
Europene.
2.
Adăpostul
Public
trebuie sa fie dotat în funcţie de
necesitaţi şi trebuie sa prevada
cel puţin: o camera de primire
pentru câini, o cameră de
izolare pentru câini, un tarc
exterior prevazut cu padocuri
pentru câini, şi, dacă este cazul,
o cameră de primire şi izolare
pentru pisici şi o camera pentru
cazarea pisicilor, care sa se
continue cu o terasa sau tarc
exterior,
fiecare
din
cele
menţionate avand dimensiuni în
funcţie de necesitaţi.
3. Camerele de primire şi
de izolare pentru animale vor
trebui să respecte următorii
parametrii:
a) vor fi dotate cu cusţi
individuale care pot fi duble,
adica suprapuse, caz în care vor
fi proiectate sau utilate astfel
încat
dejectiile
custii
de
deasupra sa nu se scurga în

Pct. 1. Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat

18. La anexa nr.1 lit.A, pct.2 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
2. Adăpostul public trebuie sa fie
dotat în funcţie de necesităţi şi trebuie sa
prevadă cel puţin: o cameră de primire
pentru câini, o cameră de izolare pentru
câini, un ţarc exterior prevăzut cu
padocuri pentru câini.

Se elimina prevederile referitoare
la cazarea pisicilor care nu mai fac
obiectul prezentei ordonante

Pct. 3 de la anexa nr.1 lit.A Se elimină
forma Comisiei
(Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat)
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cusca de dedesubt;
b) pardoselile să fie în
pantă,
cu
scurgerea
spre
exterior
sau
în
canalizare,
pentru a împiedica acumularea
apei pe zonele de acces.
Pardoselile trebuie să fie făcute
din ciment care a fost etanşat şi
care poate fi uşor curăţat şi
dezinfectat;
c) să existe un control în
ceea ce priveşte încălzirea,
ventilaţia
şi
umiditatea
corespunzătoare, în vederea
asigurării confortului animalelor,
al personalului şi al publicului
vizitator;
d) să existe un mijloc de
circulare a aerului fie cu ajutorul
ventilatoarelor de evacuare, fie
cu ajutorul unor ferestre care să
poată fi deschise;
e) sa fie încălzite pe
perioada rece.
4.Cuştile individuale din
camerele de primire şi de izolare
pentru
câini
vor
avea
următoarele caracteristici:
a) Cuştile duble mobile
vor fi confecţionate în întregime
din plasă metalică sau material
plastic
rezistent.
Cuştile
confecţionate din plasa metalica
vor fi prevăzute în partea
inferioara cu placi rigide din
material
plastic.
Materialul
plastic trebuie sa fie rezistent la
urina
şi
la
acţiunea
dezinfectantului;
b) pereţii cuştilor duble
fixe vor fi confecţionate din
cărămida tencuită şi vopsită sau
beton;

Pct. 4 de la anexa nr.1 lit.A
Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat
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c) cuştile simple vor fi
confecţionate din:
- cărămidă tencuită şi
vopsită;
- metal încastrat în beton;
- beton;
- plasă de sârmă.
d) cuştile duble vor fi
acoperite în întregime;
e) daca cuştile simple nu
vor fi în întregime acoperite
atunci
deasupra
pereţilor
despărţitori se pune o plasă de
sârmă cu lăţimea de minimum
40 cm, înclinată către interior
pentru a preveni evadările, fuga
sau sustragerea câinilor;
f)
cuştile
individuale
simple trebuie să corespundă
următoarelor standarde minime:
L=120 cm, l=75 cm, h=180 cm;
g)
cuştile
individuale
simple pentru mame cu pui
trebuie
să
corespundă
următoarelor standarde minime:
L=120 cm, l=120 cm, h=180
cm;
h)
cuştile
individuale
duble trebuie să corespundă
următoarelor standarde minime:
L=120 cm, l=75 cm, h=70 cm;
i)
custile
individuale
duble pentru mame cu pui
trebuie
să
corespundă
următoarelor standarde minime:
L=120 cm, l=120 cm, h=70 cm;
5. Custile individuale din
camera de primire şi izolare
pentru
pisici
vor
avea
urmatoarele caracteristici:
a) custile pot fi duble,
adica suprapuse, şi vor fi
confectionate în întregime din

pct 5. Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat
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plasa metalica cu ochiuri mici
sau din material plastic rezistent
sau
din
metal.
Custile
confectionate din plasa metalica
vor fi prevazute în partea
inferioară cu placi rigide din
material plastic rezistent la
urina
şi
la
actiunea
dezinfectantului;
b)
cuştile
individuale
trebuie
să
corespundă
următoarelor standarde minime:
L=70 cm, l=60 cm, h=70 cm;
c)
custile
individuale
pentru mame cu pui trebuie să
corespundă
următoarelor
standarde minime: L=80 cm,
l=70 cm, h=70 cm.
6. În cabinetul medical
se vor desfăşura intervenţiile
chirurgicale
de
castrare
a
animalelor,
alte
interventii
chirurgicale,
tratamentele
medicale atunci cand nu se pot
efectua direct în cusca sau în
ţarcul unde se afla animalul,
precum şi eutanasierea.
7. Adăpostul Public va fi
prevăzut cu ţarcuri exterioare
pentru
câini
respectând
următoarele norme:
a) pereţii ţarcurilor vor fi
confecţionaţi din plase metalice
rezistente, de exemplu grilaje
metalice încastrate în beton, şi
vor fi acoperite complet cu plasă
metalică;
b) înălţimea ţarcului va fi
de minim 200 cm;
c) o porţiune a ţarcului
va fi acoperita cu un material
compact, rezistent la intemperii,
care
să
ofere
animalelor

Pct. 6 Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat

Pct. 7 Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat
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adăpost;
d) ţarcul exterior va fi
despărţit în mai multe padocuri;
e) în cazul în care pereţii
despărţitori ai padocurilor sunt
comuni, plasa metalică va avea
ochiuri mici, astfel încât să nu
existe posibilitatea câinilor dintrun padoc de a agresa fizic pe cei
din padocul alăturat;
f) fiecare padoc va fi
dotat cu cuşti de lemn sau de
plastic şi cu paleţi pentru
odihnă;
g) fiecare padoc trebuie
să fie prevăzut cu rigole de
scurgere /sistem de drenare a
dejecţiilor lichide şi a apei de
spălare;
h) terenul unde sunt
dispuse ţarcurile exterioare şi
eventual terenurile de alergare,
dacă acestea există, trebuie să
aibă
drenaj
şi
instalaţii
corespunzătoare
pentru
depozitarea
încărcăturii
de
deşeuri
zilnice.
Drenarea
existentă la fiecare ţarc exterior
sau teren de alergare trebuie să
împiedice contaminarea cu urină
sau cu fecale a altor ţarcuri sau
terenuri de alergări;
i) toate terenurile de
alergare în aer liber, în cazul în
care acestea există, trebuie să
fie dotate cu gard şi porţi cu
lacăte,
pentru
a
împiedica
îndepărtarea
neautorizată
a
câinilor.
9.
Adăpostul
public
trebuie să aibă următoarele
dotări
şi
să
se
respecte
următoarele norme:

Pct. 9 Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat
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a) să existe apă potabilă
în permanenţă;
b) vasele de apă să fie
curate şi dezinfectate periodic şi
întotdeauna înaintea aducerii
unui nou animal în cuşcă sau
padoc;
c)
vasele
pentru
alimentare să fie aşezate astfel
încât animalele să nu poată
urina sau defeca în ele şi să
poată fi curăţate şi dezinfectate
uşor;
d)
Pentru
culcuşurile
animalelor tinere se vor folosi
pături,
prosoape,
cutii
de
carton, care pot fi curăţate şi
dezinfectate uşor;
e)
să
fie
asigurat
suficient
spaţiu
pentru
ca
personalul să lucreze comod;
f) spaţiul pentru primire
trebuie să fie corespunzător
acţiunilor
de
adopţie
şi
revendicare.
10.
Sala
pentru
eutanasie şi locul de depozitare
a cadavrelor nu vor fi accesibile
publicului,
cu
excepţia
reprezentanţilor
organizaţiilor
neguvernamentale de protecţie
a animalelor, iar pentru cadavre
se vor folosi saci de plastic.
________________
B. Cazarea animalelor
B.I. Cazarea câinilor
1. La sosirea în Adăpostul
Public, câinii vor fi plasaţi în
cuştile individuale din camera de
primire respectând următoarele
standarde:

Lit. d), e), f) Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat

Pct. 10 Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat

Pct. 11 Se elimină
B, B.I. Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat

Nu se justifică acoperirea completa
a tarcurilor, designul partii
superioare se poate face astfel
incat se evita evadarea cainilor
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a) câinii de talie mare şi
medie vor fi plasaţi individual;
b) câinii de talie mică se
pot plasa şi doi intr-o cuşcă;
c) căţeii în vârstă de
până la 4 luni se pot plasa mai
mulţi, în funcţie de vârsta, de
dezvoltarea corporală, dar astfel
încât să aibă libertate suficientă
de mişcare.
d) animalele ce prezintă
diferite semne de boală vor fi
plasate individual
2. Cuştile individuale din
camera de primire vor fi utilizate
pentru
depunerea
câinilor
colectaţi în ziua respectivă şi
pentru cazarea acestora, nu mai
mult de 1-2 zile în perioada
postoperatorie imediată, dacă
starea lor medicală nu impune
altfel.
3. Cuştile individuale din
camera de izolare vor fi utilizate
pentru cazarea câinilor bolnavi
pe perioada de tratament.
4. Căţeii în vârstă de până la
5 luni vor fi cazaţi în cuşti
individuale doar pe perioada
primei deparazitări şi a primului
vaccin, după care se pot muta în
ţarcul exterior pentru câini.
5. Ţarcurile exterioare
vor
fi
utilizate
pentru
adăpostirea temporară a câinilor
după perioada postoperatorie,
de 1 - 2 zile, sau posttratament,
după
vindecarea
completă, până la returnarea lor
în comunitate sau până la
adopţie.
6. Mamele care alăptează
vor fi cazate împreună cu puii
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într-o cuşcă individuală pentru
mame cu pui, temporar, sau
direct într-un padoc destinat
mamelor cu pui din ţarcurile
exterioare.
7. Animalele vor fi cazate în
padocurile ţarcurilor exterioare
pe următoarele criterii:
a) stare de sănătate;
b) vârstă;
c) dezvoltare corporală;
d) talie;
e) grad de agresivitate;
f) într-un padoc de minim 25 m2
se vor caza :
- maximum 4 câini adulţi
de talie mare ;
- maximum 5 câini adulţi
de talie medie ;
- maximum 6 câini adulţi
de talie mică ;
- maximum 20 căţei cu
vârsta de 6-12
săptămâni
- maximum 15 căţei cu
vârsta de 12-16
săptămâni
g) mama cu pui va fi
cazată
într-un
padoc
de
minimum 4 m2;
h) amplasarea animalelor
se va organiza astfel încât
padocurile ce cazează câinii
adulţi să nu aibă pereţi comuni
cu padocuri ce cazează căţeii
sau cu padocurile ce cazează
mamele cu pui, astfel încât să
se creeze un anumit circuit în
cadrul adăpostului.
8. Mamele care alăptează
vor fi cazate împreună cu puii
într-o cuşcă individuală pentru
mame cu pui sau direct într-un
86

padoc din ţarcurile exterioare;
9. Pe perioada rece a
anului cuştile din padocuri vor fi
prevăzute cu paie care vor fi
reînnoite de fiecare dată, când
este cazul, iar în cuştile din
camerele de izolare şi de primire
se vor pune prosoape, paturi,
cartoane.

C.
Controlul
bolilor,
tratamente
medicale
şi
identificare
1.
Animalele
vor
fi
examinate medical de către
medicul veterinar, care va
evalua starea de sănătate şi va
stabili prognosticul vital şi va
acţiona în consecinţa, în ziua în
care intra în adăpostul public; în
cazul în care intrarea animalului
în adăpost se face, din diverse
motive,
după
încheierea
programului,
examinarea
medicală se va face cel târziu a
doua zi.
2. Animalele ce necesită
tratament
de
urgenţă,
de
exemplu accidentate, bolnave
etc., vor fi examinate şi tratate
de către medicul veterinar
imediat
după
sosirea
la
adăpostul
public.
Toate
animalele care intră în adăpostul
public
vor fi
obligatoriu
deparazitate,
vaccinate

19. La anexa nr. 1, capitolul I,
lit. B.I., după punctul 9 se adaugă un
punct nou, punctul 10, cu următorul
cuprins:
10. Câinii cu comportament agresiv
faţă de animale vor fi imediat izolaţi de
restul animalelor.
Pct. C. Pct-le 1-8 - Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat
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antirabic, iar căţeii în vârstă de
până la 5 luni vor fi vaccinaţi
complet conform protocolului de
vaccinare al producătorului de
vaccin.
3. Zilnic, fiecare animal
va fi examinat clinic şi tratat
dacă este necesar, iar orice
eveniment medical şi tratament
medical vor fi înregistrate în fişa
individuală şi în registrul central.
4. Examinarea medicală
şi tratamentul medical se vor
face de către medicul veterinar
al adăpostului sau, în lipsa
acestuia, de către tehnicianul
veterinar.
5. Se va instrui fiecare
membru al personalului să
recunoască semnele de boală şi
să le aducă la cunoştinţă
personalului veterinar.
6.
Toate
animalele
sănătoase clinic şi care au
vârsta de peste 5 luni vor fi
castrate şi identificate în maxim
3 zile de la intrarea lor în
adăpostul public.
7. În operaţia de castrare
vor fi utilizate numai fire de
sutura resorbabile.
8. Animalele care sunt
bolnave vor fi castrate numai
după ce, în urma tratamentului
medical administrat, vor fi
declarate, de către medicul
veterinar, clinic sănătoase şi
apte de a suporta o intervenţie
chirurgicală.
9. În cazul în care
medicul veterinar consideră că,

20. La anexa nr. 1, la capitolul
I, lit. C, punctele 9 şi 10 se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
9. În cazul în care medicul
veterinar stabileşte că animalul nu poate

9., 10. - Considerăm necesară
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de exemplu din cauza vârstei
foarte înaintate a animalului, ar
supune animalul la un risc major
şi anume provocarea morţii, prin
inducerea anesteziei, animalul
nu va fi castrat dar va fi
identificat prin crotaliere.
10.
Cu
excepţia
animalelor în vârstă de până la
5 luni, câinii şi pisicile care intră
în adăpost vor fi identificate
obligatoriu prin două metode
concomitente
după
cum
urmează:
a) în cazul câinelui - prin
tatuare în urechea stângă sau
microcipare şi crotaliere la
urechea dreaptă ;
b) în cazul pisicii - prin
tatuare în urechea stângă şi
preducirea urechii drepte.

suporta anestezia din cauza vârstei
înaintate sau din alte motive, acesta nu va
fi sterilizat, dar va fi identificat prin
microcipare şi crotaliere.

11.
Identificarea
animalului prin tatuare sau
crotaliere ori preducirea urechii
se face obligatoriu o dată cu
castrarea acestuia şi numai în
timpul în care acesta se află sub
anestezie generală.
12. În cazul în care, din
anumite motive, se efectuează
numai operaţia de identificare,
cu
excepţia
microcipării
şi
crotalierii, celelalte două tipuri
de
identificare
şi
anume
tatuarea şi preducirea urechii se
efectuează
numai
după
anestezierea animalului.

La anexa nr. 1 , la capitolul I, lit. C,
punctul 11 SE ELIMINĂ

13. Crotalierea se va
efectua
la
nivelul
urechii.

reformularea în sensul simplificării
acestui punct.
- Propunem utilizarea microcipării
şi crotalierii pentru identificarea
câinilor
intrati
în
adăpost.
Crotalierea se va realiza la urechea
stângă.

10.
Câinii
vor
fi
identificaţi
obligatoriu, prin microcipare şi crotaliere la
urechea stângă.

Tatuarea nu constituie metodă
modernă de identificare a câinilor.

La anexa nr. 1 , la capitolul I, lit. C,
punctul 12 SE ELIMINĂ

21. La anexa nr. 1 , la capitolul
I, lit.C, punctul 13 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
13. Crotalul pentru câini va fi
obligatoriu din material plastic sau din alt

Pct. 13. S-a simplificat; alte
precizări din cadrul acestui punct
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Crotalul va fi obligatoriu din
material plastic sau din alt
material inoxidabil, de formă
dreptunghiulară, colorat, uşor,
care să nu producă disconfort,
prin dimensiuni, şi va avea
inscripţionat pe faţa vizibilă un
număr de ordine format din mai
multe cifre precedat de primele
două litere ale comunei/oraşului
în care s-a efectuat crotalierea.
Culoarea va fi stabilită astfel
încât pe o rază de cel puţin 100
km de localitatea care o
utilizează să nu se folosească
aceeaşi culoare.
14. În cazul în care
câinele identificat deja prin
crotaliere va fi adoptat pe
domeniul privat de către o
persoană fizică sau va fi
revendicat pe spaţiu privat de
către deţinător, iar solicitantul
va dori sa renunţe la crotal,
atunci,
după
extragerea
crotalului,
câinele
va
fi
obligatoriu microcipat de către
Serviciul public de gestionare a
câinilor şi a altor animale, caz în
care cheltuielile de microcipare
vor fi suportate de către
solicitant.

material inoxidabil, colorat, uşor, de formă
dreptunghiulară, care să nu producă
disconfort prin dimensiuni, şi va avea
inscripţionat pe faţa vizibilă un număr de
ordine.

pot da naştere la dificultăţi de
aplicare
a
programului
de
identificare a câinilor.

La anexa nr. 1 , la capitolul I, lit. C,
punctul 14 SE ELIMINA

S-a
stabilit
microciparea
ca
metodă de identificare a tuturor
animalelor; deci nu se mai justifică
acest punct

D. Hrănirea animalelor
şi curăţenia adăposturilor

D. Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat

1. Animalele în vârstă de
6-12 săptămâni vor fi hrănite de
3 ori pe zi, iar animalele în
vârstă de peste 12 săptămâni
până la 12 luni vor fi hrănite de
două ori pe zi. Animalele peste
un an vor fi hrănite o dată pe zi.

pct. 1 Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat
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2. Hrana trebuie să fie
întotdeauna proaspătă. Hrana
uscată
va
fi
administrată
individual şi supravegheat.

3.
Toate
cuştile,
padocurile şi spaţiile închise vor
fi spălate şi dezinfectate zilnic.
4. Fiecare spaţiu de
cazare
va
fi
curăţat
şi
dezinfectat înainte de intrarea
unui nou animal.
5. În timpul curăţeniei se
va evita contactul apei sau al
dezinfectantului cu animalele.
E. Vehiculele
1.
Fiecare
adăpost
trebuie să aibă două sau mai
multe
vehicule
pentru
transportul
animalelor.
Unul
dintre vehicule va fi utilizat in
mod special pentru cazuri de
urgenta, ca, de exemplu pentru
transportul
animalelor
accidentate, ranite, bolnave.

2. Vehiculele trebuie să
ofere animalelor siguranţă,
securitate, protecţie împotriva
intemperiilor
naturii
şi
aerisire
adecvată.
Fiecare

22. La anexa nr. 1, la capitolul
I, lit. D, punctele 2 şi 3 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
2. Hrana trebuie să fie întotdeauna
proaspătă şi în cantitate suficientă, în
conformitate cu normele de hrănire,
în funcţie de greutatea animalului şi
de
starea
sa
fizică.
Animalele
subnutrite vor fi hrănite suplimentar.
Hrana uscată va fi administrată individual
şi supravegheat.
3. Toate cuştile, padocurile şi
spaţiile închise vor fi spălate zilnic şi
dezinfectate în funcţie de necesităţi.

2. trebuie să se menţioneze cum
va fi adminsitrată hrana în
conformitate
cu
normele
de
hrănire.

3. Din punct de vedere practic,
dezinfecţia nu se poate efectua
zilnic fapt pentru care se modifică
„în funcţie de necesităţi”

Pct. 4 - Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat
Pct. 5 - Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat
Pct. E. NEMODIFICAT
1. Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat

23. La anexa nr. 1, la capitolul
I, lit. E, punctele 2, 3 şi 4 se modifică
şi vor avea următorul cuprins:
2. Vehiculele trebuie să ofere
câinilor siguranţă, securitate, protecţie
împotriva intemperiilor naturii şi
aerisire adecvată. Trebuie să existe cuşti
separate pentru animalele bolnave.

2. reformularea acestui punct în
sensul simplificării.
Pe
parcursul
transportului
animalele
îşi
schimbă
comportamentul. În consecinţă nu
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animal trebuie să aibă o cuşcă
separată, în condiţii speciale
fiind acceptate maximum 2
animale. Trebuie să existe o
cuşcă
separată
pentru
animalele moarte şi cuşti
separate pentru animalele
bolnave.
3. Vehiculele trebuie să
fie curate şi vizibil marcate cu
denumirea ”Serviciul public de
gestionare a câinilor şi a altor
animale”, cu numărul de telefon
şi adresa adăpostului public.
4. Vehiculele trebuie să
posede următorul echipament:
plasă, scară, cuşti metalice sau
din fibră de sticlă, instrumente
pentru prindere, lese, zgărzi,
trusă de prim ajutor.

6. Se interzice efectuarea
eutanasiei în vehiculele de
transport pentru câini.

se justifică măsura de transport a
două animale într-o cuşcă.
- Vehiculele nu vor transporta
cadavre la adăpostul public; în
consecinţă nu trebuie să existe
cuşti pentru cadavre.
3. Vehiculele trebuie să fie curate şi
vizibil marcate cu denumirea ”Serviciul
public de gestionare a câinilor fără
deţinător ”, numărul de telefon şi adresa
adăpostului public.

3. ”Serviciul public de gestionare a
câinilor şi a altor animale” se
modifică în ”Serviciul public de
gestionare
a
câinilor
fără
deţinător”

4. Vehiculele trebuie să posede
următorul
echipament:
plasă,
cuşti
metalice sau din material plastic
rezistent, instrumente pentru prindere,
cuşti capcană lese, zgărzi, trusă de prim
ajutor.
(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)

4. Se înlocuiesc „cuşti metalice” cu
termenul „cuşti de plastic”

24. La anexa nr. 1, la capitolul
I, lit. E, punctul 6 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
6.
Se
interzice
efectuarea
eutanasiei în vehiculele de transport
pentru
animale,
dar
se
permite
tranchilizarea animalelor în suferinţă.
(Autori: deputaţi Alina Gorghiu şi Ludovic
Orban – PNL, Sorin Buta – PD-L, Varujan
Pambuccian – Minorităţile Naţionale)

6. Este necesară introducerea
prevederii legată de tranchilizarea
animalelor
bolnave,
deoarece
trebuie să se ia măsuri în vederea
reducerii suferinţei animalelor.

6.
Se
interzice
efectuarea
eutanasiei în vehiculele de transport
pentru
animale,
dar
se
permite
tranchilizarea animalelor în suferinţă
în conformitate cu normele sanitar
veterinare..
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(Autor: deputat Cristian Adomniţei – PNL)
22.

ANEXA Nr. 2
A. Capturarea câinilor
………………………….
3. Capturarea câinilor nu
se va face prin aplicarea unui
tratament brutal.

4. Se va evita prinderea
animalelor când temperaturile
depăşesc 30 ºC, temperatura
ridicată
constituind
pentru
animale factor de stres maxim;
în aceste situaţii prinderea
animalelor
se
va
realiza
dimineaţa până în ora 10.00
şi/sau după-amiaza după orele
16.00.
5.
Persoanele
care
capturează câini vor fi în mod
obligatoriu vaccinate antirabic.

6.
Persoanele
care
capturează câini vor lucra în
echipe de câte doi, plus şoferul
mijlocului de transport şi seful de
echipaj şi vor purta echipament
de protecţie adecvat care va fi
inscripţionat
cu
denumirea

Camera
Deputaţilor
3. Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat
25. La anexa nr. 2, lit. A,
punctul 4 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
4. În zilele cu temperaturi care
depăşesc confortul termic al animalelor,
adăposturile care nu au în dotare vehicule
cu aer condiţionat în spaţiul destinat
transportului animalelor, nu vor efectua
prinderi, temperatura ridicată constituind
un risc vital major pentru acestea.
Excepţie fac situaţiile de urgenţă precum
animale accidentate, animale aflate în
situaţii
de
risc,
animalele
foarte
periculoase.
La anexa nr.2 lit.A, pct.5 SE ELIMINĂ

26. La anexa nr. 2, lit. A,
punctul 6 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
6.
Persoanele
angajate
ale
serviciilor publice pentru gestionarea
câinilor fără deţinător, care capturează
câini, vor lucra în echipe de minimum doi
şi vor purta echipament de protecţie
adecvat care va fi inscripţionat cu
denumirea „Serviciul public de gestionarea

Nu se justifică introducerea unor
valori exacte ale temperaturii, fără
o
fundamentare
ştiinţifică
a
alegerii
acelui
prag
de
temperatură.

Am eliminat punctul 5 pentru ca este
deja mentionat la pct.2 ca persoanele
ce captureaza caini vor fi vaccinate
antirabic.
Ref. la forma Comisiei:
Capturarea animalelor se face si in
conformitate legislatia referitoare la
detinerea, utilizarea armelor propriuzise.

- Se introduce precizarea că
persoanele care capturează câini
sunt angajate de către serviciile
publice pentru animale.
- La denumirea inscripţionată pe
mijlocul
de
transport
apare
formularea
„cainilor
fără
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„Serviciul public de gestionare a
câinilor şi a altor animale” şi cu
numărul de telefon.
Şeful de echipaj va avea, printre
atribuţii, şi menţinerea unei
evidente a animalelor colectate
şi
returnate,
după
cum
urmează: data colectării, locul
de provenienţa, semnalmente,
sex, data returnării, persoane
de contact - daca acestea exista
, observaţii referitoare la câinele
capturat, coordonarea echipei,
stabilirea programului şi a
priorităţilor,
menţinerea
contactului
permanent
cu
organizaţiile de protecţie a
animalelor.

câinilor fără deţinător ” şi cu numărul de
telefon. Echipa va avea printre atribuţiuni
şi menţinerea unei evidenţe complete a
animalelor colectate şi returnate.

7. Personalul calificat
poate captura câinii cu:
a) crose speciale, care
vor fi formate din tije din
aluminiu, având la capăt o buclă
care poate să gliseze sau care se
poate strânge în jurul gâtului
câinelui,
pentru
a
permite
persoanei calificate
să
ţină
câinele la distanţă şi să-l poată
manipula. Bucla trebuie fixată la
lărgimea dorită, pentru a evita
strangularea
animalului,
mecanismul de declanşare rapidă
fiind utilizat pentru eliberarea
câinelui în caz de urgenţă sau
atunci când este pus într-o
cuşcă;
b) plase;
c) cuşti de prindere în care se
introduce hrana şi care sunt
dotate cu uşi mobile care cad
după intrarea animalului în
cuşcă;

Anexa nr 2, lit A, art. 7, pct. a)-c)
NEMODIFICATE
faţă de forma adoptată de Senat

deţinător”.
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d) arme pentru captură cu
săgeată, care utilizează gazul
carbonic comprimat sau cartuşe
cu percuţie pentru propulsarea
unor
seringi,
care
permit
injectarea câinilor cu produse
imobilizante atunci când nu
există oameni în preajmă şi când
nu există pericolul ca acel câine
să ajungă în stradă, fiind astfel
supus
risului
accidentării.
Utilizarea acestui tip de armă se
va
face
numai
de
către
personalul instruit în mânuirea
ei.
8.
Se
vor
utiliza
hidroclorura de ketamină şi
acepromazina. Injectarea pe
cale intramusculară a celor două
produse
în
asociere
este
recomandată
pentru
câini,
având
un
efect
rapid,
aproximativ 5 minute, şi fiind
puţin
periculoasă
pentru
trecători.
9. Armele de captură nu
pot fi utilizate pentru capturarea
căţeilor, aceştia putând fi răniţi
grav.
B. Transportul câinilor

27. La Anexa nr 2, lit A, pct. d)
al art. 7 se modifică şi va avea
următorul conţinut:
d) Animalele adulte foarte agresive
sau suspecte de a fi turbate pot fi
capturate, în condiţiile legii, cu arme cu
tranchilizante, dar numai de către
medicul
veterinar
sau
sub
supravegherea medicului veterinar
care a prescris şi a dozat substanţa
tranchilizantă şi numai dacă nu există
pericolul ca animalul sedat să fie
accidentat.

Pct. 8. Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat

Capturarea prin tranchilizare se
poate face doar in situatii de
exceptie si doar cu respectarea
regimului de achizitie,detinere si
utilizare al substantelor sedante,
regim care presupune implicarea
unui medic veterinar, dar si cu
respectarea legislatiei referitoarela
utilizarea
armelor
deţinerea,
propriu-zise.
De
asemenea
folosirea tranchilizantului si a
proiectilelor implica riscul ranirii
grave
sau
chiar
al
uciderii
animalelor, riscul lovirii animalelor
tranchilizate de către autovehicole
precum
si
riscul
ranirii
si
accidentarii oamenilor.

Pct. 9. Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat

B. NEMODIFICAT

1. Câinii docili pot fi La anexa nr. 2, lit. B, punctul 1 SE
transportaţi până la adăposturi ELIMINĂ
în vehicule închise, prevăzute cu
ferestre sau sistem de aerisire,
de tip camionetă. Ei pot fi legaţi
cu o lesă de colier, dar în
interiorul unei cuşti puse în
vehicul. Animalelor li se pot
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pune şi botniţe din nailon.
28. La anexa nr. 2, lit. B,
punctul 2 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
2. Se va utiliza un sistem
2. Se va utiliza un sistem care să
care să reducă la minimum reducă la minim stresul animalului.
manipularea
directă
a
animalului.
3.
Cuştile
pentru Pct-le 3, 4 - Text NEMODIFICAT
transportul animalelor trebuie să faţă de forma adoptată de Senat
fie alese în funcţie de talia
animalului. Cuşca trebuie să fie
întotdeauna mai lungă decât
corpul animalului. Aceste cuşti
trebuie să fie fabricate din
materiale solide pentru a rezista
la uzură. Se pot utiliza şi cuşti
din material plastic.
4. Vehiculele trebuie să fie
bine ventilate şi să protejeze
animalele împotriva intemperiilor
naturii.
5. În perioada de vară, la Pct. 5 SE ELIMINĂ
temperaturi mai ridicate de 25
0
C, animalele nu vor fi ţinute în (Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
maşina mai mult de 3 ore.
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
23.

ANEXA Nr. 3
1.
Eutanasierea
animalelor se efectuează numai
de către un medic veterinar cu
atestat
de
liberă
practică,
eliberat de Colegiul medicilor
veterinari, şi autorizaţie de
utilizare a substanţelor cu regim
special.
.................................
3.
Manipularea
animalului care va fi supus
eutanasiei se va face pe cât
posibil cu multă blândeţe, astfel

ANEXA Nr. 3
Pct. 1 - Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat
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Pct. 3 - Text NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat
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încât acesta să nu conştientizeze
pericolul morţii.
4.
Eutanasia
se
realizează numai după inducerea
stării
de
inconştienţă
prin
anestezie
şi
anume
prin
injectarea
intramusculară
de
acepromazină şi ketamină. La
animalele agresive cu omul se
vor administra tranchilizante pe
cale
orală,
şi
anume
acepromazina, iar eutanasia se
va efectua numai după instalarea
tranchilizării.

5. Eutanasia se va realiza
numai cu produsul T61 sau cu un
produs similar acestuia.
6. Eutanasia se va realiza
numai
prin
administrare
intravenoasă a produsului.
7.
Eutanasierea
animalelor pentru care nu poate
fi abordată calea intravenoasa se
va
realiza
utilizând
strict
administrarea intracardiacă a
produsului
şi
numai
după
inducerea stării de inconştienţă
prin anestezie, care se face prin
injectarea
intramusculară
a
ketaminei.
8. Animalele eutanasiate
vor fi observate în continuare de
către personalul competent până

29. La anexa nr. 3, punctul 4 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
4.
Eutanasierea
animalelor
se
realizează
numai
prin
utilizarea
medicamentelor
de
uz
veterinar
recomandate
pentru
această
operaţiune, injectate intravenos numai
după pierderea cunoştinţei animalului
indusă prin anestezie. Este interzisă
injectarea
barbituricelor
pe
cale
intramusculară
sau
subcutanată.
Pentru animalele nou născute calea
de administrare care se utilizează este
cea
peritoneală/intrapulmonară
şi
numai după pierderea cunoştinţei
animalului indusă prin anestezie.
Produsele narcotice pot fi administrate şi
pe cale orală. La animalele retive,
excitate
sau
agresive
se
vor
administra întotdeauna mai întâi
produse narcotice pe cale orală.

se
elimină
menţionarea
produselor
utilizate
pentru
anestezie
- se înlocuieşte „după instalarea
tranchilizării” cu „după instalarea
stării de inconştienţă indusă prin
anestezie”

La anexa nr. 3, punctele 5, 6 şi 7 SE
ELIMINĂ.

Prevederile
sunt
cuprinse
punctul anterior şi anume
punctul 4 modificat.

în
în

La anexa nr. 3, pct-le 8, 9 şi 10 NEMODIFICATE
faţă de forma adoptată de Senat
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la certitudinea decesului şi nu se
va permite ridicarea cadavrelor
înainte ca decesul sa fie sigur,
respectiv instalarea rigidităţii.
9. În fişa individuală a
fiecărui animal se va scrie
motivul
eutanasiei,
numele
membrilor comisiei care au decis
eutanasia, urmate de semnătura
acestora.
10. Medicul veterinar cu
atestat
de
liberă
practică
eliberat de Colegiul medicilor
veterinari,
este
singura
persoană care poate avea acces
la substanţele cu regim special
şi care poate decide în privinţa
utilizării
medicamentelor
periculoase.
24.
ANEXA Nr. 4

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)

30. Anexa nr. 4 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
ANEXA Nr. 4

FORMULAR DE ADOPŢIE/
REVENDICARE

FORMULAR DE ADOPŢIE/ REVENDICARE

CONSILIUL LOCAL ..............
Serviciul Public de gestionare a
câinilor şi a altor animale

CONSILIUL LOCAL ..........................
Serviciul public pentru gestionarea câinilor
fără deţinător

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
nr. ........../...............
Subsemnatul(a).........,domiciliat
(ă) în ........., str. .........nr.
.........., bl. ......., et. ......., ap.
........, sc........,judeţul/sectorul
.........,telefon
.............,posesor/posesoare
al/a BI/CI seria ........ nr. ........,
eliberat(ă) de ......... la data de
............,
mă
angajez
să
adopt/revendic animalul cu

sintagma „Serviciul public de
gestionare a câinilor şi pisicilor” se
modifică în „Serviciul public pentru
gestionarea cainilor fara deţinător”
- Se menţionează termenul de
înştiinţare.
- Se elimină „nr.crotal, nr. tatuaj,
sex, vârstă, semnalmente, castrat
în data de, vaccinat în data de”
-
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DECLARAŢIE
nr. ........../.................
Subsemnatul(a) ..........., domiciliat(ă) în
..........., str. ...............nr. .........., bl.
......., sc. ......., et. ......., ap. ........,
judeţul/sectorul ..........., telefon............,
posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........
nr.
................,
eliberat(ă)
de
..................... la data ...................,
adopt/revendic un număr de ..................
animale, adăpostite de Serviciul public
pentru gestionarea căinilor fara deţinător ,
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numărul de tatuaj ......... nr.
crotal...........
nr.
microcip
..........,sex.....,varsta......,semn
almente...................., castrat
în data de ...........de către
..........., vaccinat în data de
................
...........
cu1
adăpostit de Serviciul Public de
gestionare a cainilor si a altor
animale, în următoarele condiţii:
1. să respect normele de
îngrijire
şi
hrănire
a
animalului;
2.
să
prezint
periodic
animalul la medicul veterinar,
în cazul în care se impune
intervenţia acestuia sau pentru
a fi vaccinat antirabic;
3. să anunţ Serviciul Public
de gestionare a cainilor si a
altor
animale
în
cazul
decesului sau al înstrăinării
acestuia;
4.
să
nu
abandonez
animalul, iar în cazul în care nu
îl mai doresc, să îl predau
Serviciul Public de gestionare a
cainilor si a altor animale;

în următoarele condiţii:
1. să respect normele de îngrijire şi
hrănire ale câinelui;
2. să prezint periodic câinele la medicul
veterinar, în cazul în care se impune
intervenţia acestuia sau pentru a fi
vaccinat antirabic;
3 să anunţ în termen de maxim 10 zile
serviciul public pentru gestionarea câinilor
fără deţinător sau un medic veterinar de
liberă practică din localitatea de domiciliu
în cazul furtului, înstrăinării, pierderii sau
decesului acestuia;
4. să nu abandonez animalul;
Animalele sunt identificate cu microcip nr:
..........................................................
şi crotal nr. ......................................

Data ..........................
Semnătura adoptatorului,
……………………………………….

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)

Semnătura reprezentantului
Serviciului public de gestionare
a câinilor şi a altor animale
.......................................

Data ..........................
Semnătura adoptatorului,
...........................
Semnătura reprezentantului Serviciul
Public pentru animale
.......................................

_______________________
utilizat

se

scrie

tipul

vaccinului
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25.

20.
abrogă.

Anexa

nr.5

se

31. Anexa nr. 5 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
ANEXA Nr. 5
FORMULAR DE ADOPŢIE/ REVENDICARE

Camera
Deputaţilor

CONSILIUL LOCAL ......................
Serviciul public pentru gestionarea câinilor
fără deţinător
DECLARAŢIE
nr. ........../....................
Subscrisa societate….............., cu sediul
în...….., str......…, nr..... judeţul/sectorul
…............, telefon……......., înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului............sub
număr.............reprezentată de.............în
calitate de........., legitimat cu BI/CI seria
..........nr ............. eliberat(ă)de...........la
data de ..............., adopt/revendic un
număr
de
..................
animale,
adăpostite de Serviciul public pentru
gestionarea cainilor fara deţinător , în
următoarele condiţii:
1. să respect normele de îngrijire şi
hrănire a câinelui;
2. să prezint periodic câinele la medicul
veterinar, în cazul în care se impune
intervenţia acestuia sau pentru a fi
vaccinat antirabic;
3 să anunţ în termen de maxim 10 zile
serviciul public pentru gestionarea câinilor
fără deţinător sau un medic veterinar de
liberă practică din localitatea de domiciliu
în cazul furtului, înstrăinării, pierderii sau
decesului acestuia;
4. să nu abandonez animalul;
Animalele sunt identificate cu microcip nr:
...................................................
şi crotal nr. ........................
Data ..........................
Semnătura adoptatorului,
100

Semnătura reprezentantului Serviciul
Public pentru animale
..................................

26.

27.

Art.II. – (1) Consiliile
locale şi Consiliul General al
Municipiului
Bucureşti
au
obligaţia de a înfiinţa, în termen
de 30 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei legi,
servicii
specializate
pentru
gestionarea câinilor şi a altor
animale.
(2)
Nerespectarea
dispoziţiilor prevăzute la alin. (1)
constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la
10.000 de lei la 20.000 de lei.
Art. III - În termen de
30 de zile de la intrarea în
vigoare
a
prezentei
legi,
Guvernul
va
aproba,
prin
hotărâre, normele metodologice
de aplicare a acesteia.

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
Articolul II SE ELIMINĂ
amendamentul Comisiei şi se elimină
şi din forma de la Senat

Prevederile din forma de la Senat
s-au reglementat prin articolul 1

Camera
Deputaţilor

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)

Se elimina amendamentul Comisiei
(Art. III - NEMODIFICAT
faţă de forma adoptată de Senat)

Camera
Deputaţilor

(Autori: deputaţi Cristian Adomniţei, Alina
Gorghiu şi Ludovic Orban – PNL, Sorin
Buta – PD-L, Varujan Pambuccian –
Minorităţile Naţionale)
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