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AVIZ 
 

asupra proiectului de  
Lege privind protecţia animalelor utilizate în scopuri știinţifice  

PL-x nr. 83 / 2014 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru 
afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege privind protecţia animalelor utilizate în scopuri 
știinţifice - PL-x 83/26.02.2014, Camera Deputaţilor fiind cameră decizională.   
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată deoarece proiectul de 
lege se referă la transpunerea Directivei 2010/63/UE privind protecţia 
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice.  

Proiectul de lege: 

- creează cadrul legal unitar privind protecţia animalelor utilizate în 
scopuri ştiinţifice, urmare a necesităţii adaptării şi actualizării 
legislaţiei naţionale cu noile reglementări europene în acest domeniu, 
în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României, în calitate 
de stat membru al Uniunii Europene;  

- reglementează utilizarea animalelor în scopuri ştiinţifice sau în alte 
scopuri experimentale în condiţiile în care să nu afecteze stabilitatea şi 
funcţionalitatea pieţei comune prin dereglări ale concurenţei sau 
bariere privind comerţul; 

- creează cadrul organizatoric necesar implementării şi cadrul 
instituţional pentru aplicarea măsurilor privind protecţia animalelor 
utilizate în scopuri ştiinţifice şi alte scopuri experimentale (un cadru 
etic menit să evite suferinţa intensă a animalelor de experienţă); 

- desemnează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor ca instituţie responsabilă de îndeplinirea 
acestor atribuţii; 

 Termenul legal de transpunere în legislaţia naţională a Directivei 
2010/63/UE, ce revizuiește Directiva 86/609/CEE,  a fost 10 noiembrie 2012. 
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 În legătura cu această depăşire, în 21.11.2013 a fost transmis 
autorităţilor române, prin mesaj internet, de la Reprezentanţa Permanentă a 
României pe lângă UE, avizul motivat în cauza 2013/0072 - acţiune în 
constatarea neîndeplinirii obligaţiei de comunicare a măsurilor 
naţionale de transpunere a Directivei 2010/63/UE.  

 Ulterior, Comisia Europeană a transmis autorităţilor române scrisoarea  
C(2013) 600/21 final din 30.01.2013, referitor la punerea în întârziere în 
cauza 2013/0072 pentru neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a măsurilor 
naţionale de transpunere a directivei menţionate. 

 Orice amânare a intrării în vigoare a actelor normative de transpunere 
conduce la creşterea riscului sesizării Curţii de Justiţie a UE (2 luni de la 
transmiterea avizului motivat al Comisiei Europene). Curtea poate impune 
sancţiuni pecuniare în cazul în care constată neîndeplinirea obligaţiilor. 
 
 Situaţia de facto este prin urmare una extraordinară care reclamă 
adoptarea în procedură de urgenţă a proiectului de lege pentru a evita 
sancţiunile pecuniare precum și blocarea activităţii de cercetare ştiinţifică cu 
implicaţii asupra sănătăţii publice. 
 
 În absenţa transpunerii, cercetătorii care au derulat diverse proiecte 
ştiinţifice nu vor putea comunica rezultatele finale ale acestora, deoarece 
activităţile ştiinţifice desfăşurate nu au fost autorizate conform prevederilor 
Directivei 2010/63/UE.  
 
 Iniţial, protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi în alte 
scopuri ştiinţifice a fost reglementată în statele membre prin Directiva 
86/609/CEE, transpusă în legislaţia naţională prin OUG 37/2002 aprobată cu 
modificări şi completări în Legea 471/2002. În acest domeniu au fost 
adoptate şi alte reglementări rezultate din necesitatea de a îndeplini 
obligaţiile asumate de România la nivelul Uniunii: 

- OG 42/2004 - Organizarea activităţii sanitar veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor aprobată prin LG 215/2004 - cu modificările şi 
completările ulterioare - faptele care constituie contravenţii şi 
sancţiunile aferente; 

- HG 984/2005 stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. 

- La 27 ianuarie 2011 Reprezentanţa României pe lângă UE a informat 
Comisia Europeană că autoritatea naţională desemnată a fi punctul de 
contact pentru această directivă este Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

 
 Acest proiect de lege consolidează aceste instrumente legale și 
realizează transpunerea completă a Directivei 2010/63/UE.  
 
 Analizând expunerea de motive aferentă proiectului legislativ, precum 
şi situaţia extraordinară determinată de evitarea procedurii de infrigement pe 
care Comisia Europeană este pe cale să o iniţieze împotriva României (în 
baza art. 258 şi 260 al TFUE),  Comisia pentru afaceri europene consideră 
că proiectul de lege este necesar, oportun şi trebuie să fie promovat 
în regim de urgenţă. 
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      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi adoptat 
proiectul de lege (L.113/2014 - procedură de urgenţă) privind protecţia 
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice din 24.02.2014, cu respectarea 
prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată.  
 
 Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 23 din 14.01.2014, a avizat 
favorabil propunerea legislativă, pentru care a formulat observaţii şi 
propuneri de natura tehnicii legislative, în temeiul art. 2 alin. 1 lit. a) din 
Legea 73/1993 republicată şi art.46 (2) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Legislativ. 
 
 Comisia pentru Afaceri Europene a dezbătut proiectul de lege în 
şedinţa din 5 martie 2014. 
 
 Din totalul de 26 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost 
prezenţi la dezbateri  14  deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu   
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Preşedinte,       Secretar, 
 

  Bogdan Radu ŢÎMPĂU         Ana BIRCHALL 
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