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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind ratificarea Convenţiei Europene 

pentru Protecţia Animalelor Vertebrate Utilizate in Experimente si alte 
Scopuri Ştiinţifice adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986 si a 

Protocolului de Amendare a Convenţiei Europene pentru Protecţia 
Animalelor Vertebrate utilizate in Experimente si alte Scopuri Ştiinţifice , 

adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998 , semnate de România la 15 
februarie 2006 

 
 
 

Cu adresa nr. P.L.-x 475 din 17 mai 2006 Biroul Permanent conform 
art. 95 din Regulamentul Camerei Deputatilor , republicat , a sesizat pentru 
dezbatere si avizare Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice cu proiectul de Lege privind ratificarea 
Convenţiei Europene pentru Protecţia Animalelor Vertebrate Utilizate in 
Experimente si alte Scopuri Ştiinţifice adoptată la Strasbourg la 18 martie 
1986 si a Protocolului de Amendare a Convenţiei Europene pentru Protecţia 
Animalelor Vertebrate utilizate in Experimente si alte Scopuri Ştiinţifice, 
adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998 , semnate de România la 15 februarie 
2006 .  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizele favorabile 
ale  Consiliului Legislativ , Comisiei pentru administraţie publica , amenajarea 
teritoriului si echilibru ecologic , Comisiei pentru politica externa si  Comisiei 
juridice de disciplina si imunitati . 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Convenţiei 
Europene pentru Protecţia Animalelor Vertebrate Utilizate in Experimente si 
alte Scopuri Stiintifice. Convenţia propune limitarea folosirii animalelor 
pentru experimente si alte scopuri stiintifice si inlocuirea lor prin utilizarea 
unor metode alternative , recunoscand necesitatea folosirii animalelor cu 
origine bine cunoscuta pentru aceste scopuri.   

 
 
 

George
Original



 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art.76 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi , în conformitate cu 
prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor domnul 
Constantin Popescu  –   secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului si 
Gospodaririi apelor si doamna  Alina Frim- consilier  Ministerul Mediului si 
Gospodaririi apelor. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 25 de 
membri ai comisiei. Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
în şedinţa din 30 mai 2006 . 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege în 
forma prezentată. 

Potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi 
art.92 alin(8) pct 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Camera 
Deputatilor este prima camera sesizata . 
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