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AMENDAMENTE  
ale Federaţiei Naţionale pentru Protecţia Animalelor 

la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 

 

Nr.crt FORMA INIŢIALĂ AMENDAMENT PROPUS OBSERVAŢII 

1.   Oriunde apare sintagma „Asociaţie de protectie a 
animalelor” să fie modificat în 
„Organizaţie de protecţie a animalelor” 

Organizatiile neguvernamentale pot fi asociatii, 
fundatii, federatii si se numesc generic 
„organizatii”. Asadar drepturile/obligatiile pe care 
le are o asociatie de protectie a animalelor prin 
prezentul act normativ trebuie sa le aiba si fundatie 
ori o federatie. 

2.  Art. 2 o) identificare - operaţiunea prin care 
se atasează câinelui un mijloc de 
identificare de tipul microcipului sau 
tatuajului precum si operaţiunea de citire a 
mijlocului de identificare şi de stabilire a 
datelor de identitate ale deţinatorului 
câinelui sau a locului de provenienţă 
acestuia; 

Art. 2 o) identificare - operaţiunea prin care se 
atasează câinelui un mijloc de identificare de tipul 
microcipului sau tatuajului precum si operaţiunea 
de citire a mijlocului de identificare şi de stabilire 
a datelor de identitate ale deţinatorului câinelui 
sau a locului de provenienţă acestuia. Câinii fără 
stăpân asumaţi de către comunităţi vor fi 
identificaţi şi cu crotalie; 

Tatuajul nu este un mijloc de identificare lizibil, fapt 
pentru care se impune si atasarea unui crotal in 
cazul cainilor fara stapan.  
 
 

3.  Art. 2 - r) sterilizare- operatie chirurgicala 
prin care se realizeaza suprimarea functiei 
reproducatoare a câinilor; 
 

r) sterilizare- operatie chirurgicala prin care se 
realizeaza suprimarea functiei reproducatoare a 
câinilor şi care se efectuează obligatoriu prin 
ovariohisterectomie la femele şi prin 
orhidectomie la masculi; 

Orice altă metodă de sterilizare s-a dovedit a fi 
ineficientă sub următoarele aspecte: în lipsa 
ovariohisterectomiei la femele acestea intră în 
continuare în călduri ceea ce întreţine fenomenul 
formării de haite în jurul lor – creşte astfel riscuri de 
agresiuni atât între masculi cât şi între haite şi 
oameni; în egală măsură femelele sterilizate altfel 
decât prin ovariohisterectomie dezvoltă în 
majoritatea covârşitoare a cazurilor piometru, 
complicaţie care cauzează grave suferinţe 
femelelor, în mod inutil. Mai mult, într-un 
asemenea caz, s-ar risipi resurse pe tratarea acestei 



 

2 

 

Nr.crt FORMA INIŢIALĂ AMENDAMENT PROPUS OBSERVAŢII 

complicaţii medicale ce putea fi evitată încă de la 
început. 

4.   La art. 2, se adaugă o nouă literă, (u): 
 
u) asumarea de către comunităţile de locatari sau 
proprietari de imobile – notificarea scrisă 
adresată serviciilor specializate pentru 
gestionarea câinilor fara stăpân şi operatorilor 
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor 
fara stăpân, cu privire la angajarea răspunderii 
pentru ocrotirea câinelui fără stăpân din 
perimetrul zonei comunităţii respective; 
 
 

Considerăm că este necesară reglementarea 
modalităţii în care se realizează asumarea de către 
comunităţi. 

5.  Art. 11. - (1) Serviciile specializate pentru 
gestionarea câinilor fara stăpân, precum şi 
operatorii serviciilor specializate pentru 
gestionarea câinilor fara stăpân sunt 
obligate sa captureze acesti câini in 
urmatoarea ordine: 
a) câinii agresivi si foarte agresivi care 
circula liber, fara insotitor, in preajma 
scolilor, gradinitelor, locurilor de joaca 
pentru copii, parcurilor, pietelor publice; 
b) catelele cu pui aflate in preajma scolilor, 
gradinitelor, parcurilor, pietelor publice; 
c) câinii de talie mare si medie care circula 
liber, fara insotitor, in preajma scolilor, 
gradinitelor si locurilor de joaca pentru 
copii; 
d) catelele gestante; 
e) câinii care circula liber, fara insotitor, in 

Art. 11. - (1) Serviciile specializate pentru 
gestionarea câinilor fara stăpân, precum şi 
operatorii serviciilor specializate pentru 
gestionarea câinilor fara stăpân au obligaţia ca în 
acţiunea de capturare să respecte urmatoarea 
ordine: 
a) câinii agresivi si foarte agresivi care circula 
liber, fara insotitor, in preajma scolilor, 
gradinitelor, locurilor de joaca pentru copii, 
parcurilor, pietelor publice;  
b) câinii care circula liber, fara insotitor, in haite 
in toate locurile publice; 
c) câinii de talie mare si medie care circula liber, 
fara insotitor, in preajma scolilor, gradinitelor si 
locurilor de joaca pentru copii; 
d) catelele gestante; 
e) câinii care circula liber, fara insotitor, in zonele 
periferice ale localitatilor; 

 Din formularea iniţială nu se înţelege că 
obligativitatea serviciilor este de a prioritiza 
anumite categorii de câini, pentru care 
sintagma „sunt obligate sa captureze acesti 
câini” am modificat-o în „au obligaţia ca în 
acţiunea de capturare să respecte”. 
 

 Am modificat ordinea din următoarele 
considerente: 

 
După câinii agresivi şi foarte agresivi, un potenţial 
de periculozitate sporit îl prezintă haitele. Câinii de 
talie mare şi medie, dacă nu sunt agresivi, foarte 
agresivi sau în haite, prezintă un potenţial redus de 
pericol. La fel şi câinii din zonele perificerice. În 
ceea ce priveşte căţelele cu pui din prejma şcolilor, 
grădiniţelor, parcurilor şi pieţelor publice, acestea 
sunt în majoritatea cazurilor integrate în zonele 
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haite in toate locurile publice; 
f) câinii care circula liber, fara insotitor, in 
zonele periferice ale localitatilor; 
g) puii de caine cu varsta de pana la sapte 
luni care circula liber, fara insotitor, in zona 
scolilor, gradinitelor, parcurilor, pietelor, 
strazilor intens circulate. 

f) catelele cu pui aflate in preajma scolilor, 
gradinitelor, parcurilor, pietelor publice; 
g) puii de caine cu varsta de pana peste sapte luni 
care circula liber, fara insotitor, in zona scolilor, 
gradinitelor, parcurilor, pietelor, strazilor intens 
circulate. 

respective, fiind tolerate şi îngrijite, motiv pentru 
care nici nu sunt în general agresive. Mai mult, puii 
din astfel de zone sunt în general adoptaţi, chiar de 
familiile copiilor vizaţi. În orice caz, haitele sunt 
incomparabil mai periculoase decât femelele cu 
pui. Puii în vârstă de până la şapte luni nu sunt nici 
agresivi şi au mari şanse să fie adoptaţi direct din 
stradă, fără trauma prinderii şi a cazării în 
adăposturi care le este aproape în toate cazurile 
fatală (venind din stradă puii sunt nevaccinaţi şi au 
imunitatea scăzută motiv pentru care nu 
supravieţuiesc condiţiillor de adăpost). 
 
 

6.  Art. 11. - (2) Câinii sterilizati, ocrotiti si 
asumati de catre comunitatile de locatari, 
care nu circula liber in spatiile publice, nu 
vor fi capturati de serviciile specializate 
pentru gestionarea câinilor fara stăpân, 
respectiv de operatorii serviciilor 
specializate pentru gestionarea câinilor fara 
stăpân. 

(2) Câinii sterilizati, ocrotiti si asumati de catre 
comunitatile de locatari sau proprietari de 
imobile, care nu circula liber in spatiile publice 
care se află în perimetrul zonei comunităţilor de 
locatari respectiv proprietari care şi i-au asumat,  
nu vor fi capturati de serviciile specializate pentru 
gestionarea câinilor fara stăpân, respectiv de 
operatorii serviciilor specializate pentru 
gestionarea câinilor fara stăpân. 
 
 

Circularea liberă în spaţiile publice poate însemna şi 
deplasarea pe o rază de un metru în faţa blocului, 
ceea ce în mod firesc se întâmplă fără a exista 
posibilitatea de a împiedica fenomenul. Câinii 
asumaţi de comunitate deservesc în mod real zona 
respectivă: asigură paza zonei vizate precum şi 
neinvadarea ei de către şoareci şi şobolani. În acest 
scop, „câinii zonei” patrulează zonele vizate, ziua şi 
noaptea. Fiind însă sterilizaţi, nu se mai reproduc 
încărcând zona cu noi exemplare, şi nu mai 
formează haite. Mai mult, fiind păstraţi în teritoriul 
lor, ei împiedică alte exemplare să preia teritoriile 
respective şi să le populeze. Câinii zonei au astfel 
nu numai o funcţie socială ci şi de protecţie şi de 
stabilitate, motiv pentru care sunt asumaţi de 
comunităţi şi pentru care capturarea şi eliminarea 
lor este chiar dăunătoare.  
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Considerăm că se impune şi completarea cu 
noţiunea de „comunităţi de proprietari de imobile” 
având în vedere că noţiunea de „locatari” 
desemnează în esenţă chiriaşii (de la contractul de 
locaţiune), iar norma vizează proprietarii din 
blocurile de locuinţe (asociaţiile de proprietari) 
precum şi proprietarii de case, respectiv proprietarii 
altor tipuri de imobile. 

7.   La art. 11, se adaugă cinci alineate noi, alin. (4)-
(8): 
 
(4) Comunităţile de locatari vor putea marca 
câinii asumaţi prin plasarea unei zgărzi la gât sau 
prin orice altfel de mijloc de marcare, de natură 
să indice statutul câinelui respectiv. 
 
(5) Capturarea câinilor se va face numai în timpul 
zilei. 
 
(6) Personalul serviciilor specializate de 
gestionare a câinilor fara stăpân şi al operatorilor 
serviciilor specializate de gestionare a câinilor 
fără stăpân trebuie să fie instruit, în cel puţin trei 
şedinţe a câte trei ore fiecare, cu privire la 
metodele de capturare disponibile, cu 
respectarea normelor legale aplicabile. 
 
(7) Consiliile locale vor asigura şedinţele de 
instruire, într-un termen de maxim două 
săptămâni de la data intrării în vigoare a 
prezentelor norme.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este esenţial ca personalul  care gestionează câinii 
fără stăpân să o facă în mod corect, cu limitarea 
traumatizării animalelor. Mare parte din incidentele 
care intervin în acest domeniu se datorează 
agresivităţii de care hingherii dau dovadă, respectiv 
cruzimile la care sunt supuse animalele în 
adăposturile publice.  
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(8) Organizaţiile de protecţie a animalelor 
interesate vor putea susţine cel puţin o treime 
din orele de instruire alocate. 

8.   La art. 12, se adaugă două alineate noi, alin. (2)-
(9): 
 
(2) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, au obligaţia de a efectua, 
în termen de maxim 60 de zile de la adoptarea 
prezentelor norme, recensământul câinilor cu 
stăpân şi de a informa deţinătorii de câini, în 
scris, asupra obligaţiei de înregistrare a câinilor în 
Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân 
respectiv a obligaţiei de sterilizare câinilor de rasă 
comună sau metişi. 
 
(3) La solicitarea scrisă a unei organizaţii 
neguvernamentale pentru protecţia animalelor 
Consiliile locale, respectiv Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, au obligaţia de a permite 
participarea respectivei organizaţii la efectuarea 
recensământului. 
 
(4) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, au obligaţia ca într-un 
termen de maxim 12 luni de la realizarea 
recensământului să asigure, prin serviciile 
specializate pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân, sau prin parteneriate public private 
încheiate cu organizaţiile neguvernamentale 
pentru protecţia animalelor, sterilizarea unui 
procent de cel puţin 70% din câinii fără stăpân, 

 
 
 
Voluntarii organizaţiilor de protecţie a aimalelor 
pot sprijini acţiunea de recensământ în mod real, 
prin forţă de lucru precum şi prin know-how-ul pe 
care îl deţin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerăm că cel mai important demers care 
trebuie realizat este sterilizarea tuturor câinilor de 
pe domeniul public şi din zonele în care acestea au 
suficiente resurse cât să le permită reproducerea. 
În caz contrar, adăposturile vor fi alimentate în mod 
continuu. De asemenea, considerăm că este 
oportună raportarea la cifre exacte, în aşa fel încât 
să existe un control real asupra aplicării legii. 
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raportat la rezultatul recensământului câinilor 
fără stâpân. 
 
(5) În următoarele 6 luni se va realiza sterilizarea 
procentului rămas de 30% din câinii fără stăpân, 
raportat la recensământul câinilor fără stăpân, în 
aşa fel încât într-un termen de 18 luni să fie 
realizată sterilizarea întregii populaţii canine fără 
stăpân. 
 
(6) În eventualitatea în care adăposturile publice 
nu deţin spaţii suficiente de cazare în 
conformitate cu normele legale în vigoare şi 
Consiliile locale, respectiv Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, nu deţin bugete pentru 
suplimentarea spaţiilor de cazare, serviciile 
specializate pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân respectiv organizaţiile neguvernamentale 
pentru protecţia animalelor cu care au fost 
încheiate parteneriate public private, au 
obligativitatea sterilizării câinilor fără stăpân 
aflaţi pe domeniul public care nu pot fi reţinuţi în 
adăpost şi returnării acestora în teritoriul de 
provenienţă, cu scopul limitării înmulţirii acestora 
pe domeniul public. 
 
(7) Nu vor fi returnate exemplarele agresive, 
locurile din adăpost fiind alocate cu predilecţie 
acestora.  
 
(8) Exemplarele returnate în teritoriul de 
provenienţă vor putea fi recapturate după ce au 
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fost sterilizate  şi returnate, în cazul în care 
acestea nu au fost asumate de către comunităţile 
de locatari. 
 
(9) În funcţie de bugetele deţinute, Consiliile 
locale, respectiv Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, vor putea acorda gratuitatea 
sterilizărilor câinilor deţinuţi de familii care nu 
realizează niciun venit precum şi celor care 
realizează doar venitul minim pe economie per 
familie. 

9.  Art.22 - (5) In perioada primelor şapte zile 
lucratoare de stationare a cainelui fără 
stăpân in adapostul public, proprietarul care 
revendica are prioritate in fata persoanei 
care intentioneaza sa adopte acelasi 
caine, in cazul in care cererea de 
revendicare si cea de adoptie sunt introduse 
in aceeasi zi. 

Art.22 - (5) In perioada primelor şapte zile 
lucratoare de stationare a cainelui fără stăpân in 
adapostul public, proprietarul care revendica are 
prioritate in fata persoanei care intentioneaza sa 
adopte acelasi caine, in cazul in care cererea de 
revendicare si cea de adoptie sunt introduse in 
aceeasi zi. 

Oricare este ordinea de introducere a cererii, 
revendicatorul are prioritate. 

10.  Art. 23 – (3) Cererile de adoptie se pot 
introduce imediat ce cainele a fost cazat in 
adapostul public, iar preluarea cainelui de 
catre adoptator se poate face incepand cu a 
8-a zi lucratoare din momentul cazarii 
cainelui in adapost, daca acesta nu a fost 
revendicat. 
 

3) Cererile de adoptie se pot introduce imediat ce 
cainele a fost cazat in adapostul public, iar 
preluarea cainelui de catre adoptator se poate 
face incepand cu a 8-a zi lucratoare din 
momentul cazarii cainelui in adapost, daca acesta 
nu a fost revendicat.  iar adopţia va putea fi 
realizată de îndată dacă adoptatorul se obligă, 
printr-o declaraţie angajament, să returneze 
câinele adoptat proprietarului de drept, în 
eventualitatea în care acesta revendică câinele 
în termenul stabilit de art. 7 alin. (1) lit. a. 
 
 

Nu se justifică păstrarea în adăpost a unui câine  
care are adoptator, nici măcar pentru o perioadă de 
7 zile. Câiniele respectiv reprezintă un consum 
inutil de resurse financiare de vreme ce adoptatrul 
este dispus să-l preia imediat, existând totodată 
riscul preluării de boli din adăpost.  
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11.  Art. 25. - (1) In cazul in care persoana care 
adopta minimum 3 câini din adaposturile 
publice si ii adaposteste intr-un bloc de 
locuinte, aceasta trebuie să prezinte in 
momentul depunerii cererii de adoptie şi 
acordul vecinilor, stampilat si parafat de 
asociatia de proprietari. 
 
(3) In cazul in care persoana care adopta 
direct minimum 3 câini din adaposturile 
publice ii adaposteste intr-un imobil cu 
proprietar unic, aceasta trebuie să prezinte 
acordul vecinilor, numai in situatia in care 
câinii urmeaza sa fie adapostiti in curtea 
imobilului respectiv. 
 
(4) In cazul in care persoana care adopta 
direct minimum 3 câini din adaposturile 
publice si ii adaposteste intr-un imobil in 
care locuiesc mai multe persoane aceasta 
trebuie să prezinte in momentul depunerii 
cererii de adoptie şi acordul vecinilor. 
 
 

(1) In cazul in care persoanei care adopta, 
concomitent, minimum 3 câini din adaposturile 
publice si ii adaposteste intr-un bloc de locuinte, 
în acelaşi apartament, aceasta trebuie să 
prezinte in momentul depunerii cererii de 
adoptie şi acordul vecinilor, stampilat si parafat 
de asociatia de proprietari. 
 
(3) In cazul in care persoanei care adopta direct 
concomitent minimum 3 câini din adaposturile 
publice ii adaposteste intr-un imobil cu proprietar 
unic, aceasta trebuie să prezinte acordul 
vecinilor, numai in situatia in care câinii urmeaza 
sa fie adapostiti in curtea imobilului respectiv. 
 
 
(4) In cazul in care persoanei care adopta direct 
concomitent minimum 3 câini din adaposturile 
publice si ii adaposteste intr-un imobil, de alt tip 
decât blocul de locuinţe, in care locuiesc mai 
multe persoane, aceasta trebuie să prezinte in 
momentul depunerii cererii de adoptie şi acordul 
vecinilor. 
 

Faţă de scopul vizat de această normă apreciem că 
sintagma „concomitent” este favorabilă.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Art. 27. -  (3) Serviciile specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv 
operatorii serviciilor specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia 
sa utilizeze donatiile efectuate de 
persoanele care adopta la distanta numai 
pentru intretinerea câinilor adoptati prin 
aceasta procedura. 

(3) Serviciile specializate pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân, respectiv operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân au obligaţia sa utilizeze donatiile 
efectuate sumele plătite de persoanele care 
adopta la distanta numai pentru intretinerea 
câinilor adoptati prin aceasta procedura. 

Procedura de acceptare a donaţiei de către 
serviciile publice, deşi posibilă, este anevoiasă. În 
cazul operatorilor, aceştia sunt în marea majoritate 
societăţi comerciale, motiv pentru care din nou, 
procedura de acceptare a donaţiei este 
problematică. Mai mult, sumele plătite nu 
reprezintă donaţii, ci plata unor servicii. 
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13.  Art. 28. - (1) Serviciile specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv 
operatorii serviciilor specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia 
sa dea curs cererilor de adoptie la distanta 
in limita capacitatii de adapostire fara a 
perturba actiunile de gestionare a 
populatiei de câini fara stăpân. 

(1) Serviciile specializate pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân, respectiv operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân au obligaţia sa dea curs cererilor de 
adoptie la distanta in limita capacitatii de 
adapostire, fara a perturba actiunile de 
gestionare a populatiei de câini fara stăpân în aşa 
fel încât serviciile specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv 
operatorii serviciilor specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân, să-şi poată 
derula activităţile. 

Sintagma de a „perturba” este vagă şi subiectivă, 
scopul fiind în fapt ca cei vizaţi să-şi poată realiza 
activitatea într-un mod rezonabil şi obiectiv. 

14.  Art. 29. - Serviciile specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv 
operatorii serviciilor specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân pot prelungi 
cazarea peste perioada de 14 zile 
lucratoare, pentru câinii care nu au fost 
revendicati, adoptati direct sau adoptati la 
distanta, daca exista spatii suficiente de 
cazare si resurse financiare pentru 
intretinerea lor. 

Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor 
specializate pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân pot prelungi cazarea peste perioada de 14 
zile lucratoare, pentru câinii care nu au fost 
revendicati, returnaţi, adoptati direct sau 
adoptati la distanta, daca activităţile serviciilor 
specializate pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân, respectiv a operatorilor serviciilor 
specializate pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân, pot fi derulate şi există resurse financiare 
pentru intretinerea lor. 

 

15.  Art. 30. - (1) Asociaţiile şi fundaţiile pentru 
protecţia animalelor interesate asistă la 
actiunile de capturare, adapostire, 
deparazitare, vaccinare, sterilizare si 
revendicare sau adoptie a câinilor fără 
stăpân, efectuate de catre serviciile 
specializate pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân, respectiv operatorii serviciilor 

(1) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia 
animalelor interesate asistă la actiunile de 
capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, 
sterilizare, returnare, si revendicare sau adoptie a 
câinilor fără stăpân, precum şi la procedura de 
eutanasiere, efectuate de catre serviciile 
specializate pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate 

Multe din circumspecţiile societăţii civile faţă de 
serviciile de ecarisaj survin din suspiciunea realizării 
unor ucideri ilegale în loc de eutanasie, motivată de 
situaţia de fapt din multe adăposturi din ţară. 
Acordarea posibilităţii de a participa la procedura 
de eutanasiere transparentizează gestionarea. 



 

10 

 

Nr.crt FORMA INIŢIALĂ AMENDAMENT PROPUS OBSERVAŢII 

specializate pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân, în baza unei solicitari scrise. 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în baza 
unei solicitari scrise. 

16.  Art. 30. - (2) In termen de 2 saptamani de la 
intrarea in vigoare a prevederilor 
prezentelor norme metodologice, toate 
asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia 
animalelor interesate sa asiste la actiunile 
de capturare, adapostire, deparazitare, 
vaccinare, sterilizare, revendicare sau 
adoptie a câinilor fără stăpân trebuie să 
transmită serviciilor specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân solicitarea 
scrisa de a participa la actiunile mai sus 
enumerate. 
 

In termen de 2 saptamani de la intrarea in 
vigoare a prevederilor prezentelor norme 
metodologice, Toate asociaţiile şi fundaţiile 
organizaţiile pentru protecţia animalelor 
interesate sa asiste la actiunile de capturare, 
adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, 
returnare, revendicare sau adoptie a câinilor fără 
stăpân trebuie să transmită serviciilor specializate 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân solicitarea 
scrisa de a participa la actiunile mai sus 
enumerate. 
 

Conform acestei prevederi, un ONG care nu anunţă 
în termen de 2 săptămâni interesul de a asista la 
aceste activităţi este decăzut din acest drept. Ori 
această restricţionare nu are niciun temei legal sau 
faptic, fiind dimpotrivă discriminatorie şi abuzivă. 
 
Se impune a fi precizată şi acţiunea de returnare, 
de vreme ce ea apare deja în textul legii 258/2013 
şi are aplicabilitate în cazul câinilor asumaţi de 
comunităţile de locatari, care în cazul capturării 
eronate, nu urmează să fie nici adoptaţi şi nici 
revendicaţi, ci returnaţi. 
 

17.  Art. 30. - (3) Asociaţiile şi fundaţiile pentru 
protecţia animalelor nou – infiintate, 
interesate sa asiste la actiunile de 
capturare, adapostire, deparazitare, 
vaccinare, sterilizare, revendicare sau 
adoptie a câinilor fara stăpân transmit 
serviciilor specializate pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân solicitarea scrisa de a 
participa la actiunile mai sus enumerate in 
termen de 2 saptamani de la infiintare. 
 

Se elimina  

18.  Art. 30. - (5) Informarea asociaţiilor şi 
fundaţiilor pentru protecţia animalelor in 
conformitate cu alin. (4) se face prin e-mail 
de catre serviciile specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv 
de către operatorii serviciilor specializate 

Art. 30. - (5) Informarea asociaţiilor şi fundaţiilor 
organizaţiilor pentru protecţia animalelor in 
conformitate cu alin. (4) se face prin e-mail de 
catre serviciile specializate pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân, respectiv de către operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor 

Se impune necesitatea precizarii unui termen 
minim pentru informarea organizatiilor. 
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pentru gestionarea câinilor fără stăpân. fără stăpân, cu minimum 24 ore inainte de ora la 
care este programata actiunea respectiva. 

19.  Art. 31. - (4) Dupa examinarea câinilor fara 
stăpân, in baza fisei de observatie 
completate si a rezultatelor 
examenelor medicale, câinii bolnavi 
incurabil si cei grav raniti sunt eutanasiaţi 
imediat. 

Art. 31. - (4) Dupa examinarea câinilor fara 
stăpân, in baza fisei de observatie completate si a 
rezultatelor examenelor medicale, câinii bolnavi 
incurabil si cei grav raniti, anume care nu pot fi 
recuperaţi medical sau chirurgical, sunt 
eutanasiaţi imediat. 

Se impune definirea noţiunii de grav rănit în aşa fel 
încât ea să nu poată fi decisă pe criterii subiective. 

20.  Art. 35. - Este interzisa eutanasierea câinilor 
fara stăpân care nu sufera de boli incurabile 
sau care nu sunt grav raniti, inainte de 
expirarea termenului de 14 zile lucratoare 
de la cazarea cainelui in adapost. 

Art. 35. - Este interzisa eutanasierea câinilor fara 
stăpân care nu sufera de boli incurabile sau care 
nu sunt grav raniti, inainte de expirarea 
termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea 
cainelui in adapost. 
 

 

21.  Art. 36. - (1) Decizia de eutanasiere a 
câinilor care nu au fost revendicati, adoptati 
direct adoptati la distanta sau mentinuti in 
adaposturi, dupa expirarea termenului de 
14 zile lucratoare de la cazarea acestora, va 
fi emisa prin completarea de catre 
imputernicitul primarului a unui formular 
special al carui model este prevazut la anexa 
nr. 5 la prezentele norme metodologice. 

(1) Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au 
fost revendicati, adoptati direct, adoptati la 
distanta, returnaţi sau mentinuti in adaposturi, 
dupa expirarea termenului de 14 zile lucratoare 
de la cazarea acestora, va fi emisa prin 
completarea de catre imputernicitul primarului a 
unui formular special al carui model este 
prevazut la anexa nr. 5 la prezentele norme 
metodologice. 

 

22.  CAPITOLUL XII 
Sterilizarea si vaccinarea câinilor. 
Mentinerea igienei de catre detinatori 

CAPITOLUL XII 
Sterilizarea si vaccinarea câinilor. Controlul 
gestaţiilor si fătărilor. Mentinerea igienei de 
catre detinatori 

 

23.  Art. 40. - (3) Serviciile specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv 
operatorii serviciilor specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân au obligatia 

(3) Serviciile specializate pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân, respectiv operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân au obligatia sa sterilizeze câinii de 
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sa sterilizeze câinii de rasa comuna sau 
metisii revendicati, adoptati sau mentinuti 
in adapost, precum si femelele gestante. 

rasa comuna sau metisii revendicati, adoptati, 
returnaţi sau mentinuti in adapost, precum si 
femelele gestante. 

24.   La art. 40 se adauga trei alineate noi, alin. (6)-(8) 
 
(6) Sterilizarea se efectuează obligatoriu prin 
ovarohisterectomie la femele şi prin 
orhidectomie la masculi. 
 
(7) În operaţia de sterilizare vor fi utilizate numai 
fire de sutura resorbabile, cu excepţia cazurilor în 
care, din motive medicale, medicul consideră în 
beneficiul animalului necesitatea utilizării altui tip 
de fire. 
 
(8) Deţinătorii de femele nesterilizate au obligaţia 
de a înregistra prin intermediul medicilor 
veterinari, gestaţiile animalelor deţinute şi, în 
termen de 10 zile, a fătărilor acestora şi numărul 
de pui născuţi. 

 

25.  Art. 42. - (1) Se interzice sterilizarea câinilor 
de rasa comuna sau a metisilor a căror stare 
de 
sănătate nu permite efectuarea respectivei 
operaţii medicale, precum şi a câinilor 
utilitari. 

Art. 42. - (1) Se interzice sterilizarea câinilor de 
rasa comuna sau a metisilor a căror stare de 
sănătate nu permite efectuarea respectivei 
operaţii medicale, a câinilor cu vârsta până în 4 
luni,  precum şi a câinilor utilitari. 

Trebuie sa se interzica sterilizarea tuturor cainilor a 
caror stare de sanatate nu permite efectuarea 
operatiei si nu numai a celor de rasa comuna ori 
metisi. 
Trebuie exceptati de la sterilizare si cainii care nu 
au vârsta necesară efectuării operatiei. 

26.  Art. 46. - (1) In registre speciale, vizate de 
medicul veterinar de libera practica, 
organizat in conditiile legii, trebuie 
consemnate în mod obligatoriu urmatoare 
datele: data capturarii, data si ora cazarii in 
adapost, caracteristicile individuale ale 

Art. 46. - (1) In registre speciale, vizate de 
medicul veterinar de libera practica, organizat in 
conditiile legii, trebuie consemnate în mod 
obligatoriu urmatoare datele: data capturarii, 
data si ora cazarii in adapost, caracteristicile 
individuale ale animalului, numarul de câini fără 

A fost eliminată noţiunea de „returnare” deşi ea 
apare în art. 10 din OUG 155/2001 şi are 
aplicabilitate faptică în cazul câinilor asumaţi de 
către comunităţile de locatari. 
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animalului, numarul de câini fără stăpân 
prinsi, revendicati, adoptati, mentinuti in 
adapost, adoptati la distanta, eutanasiati, 
motivul eutanasierii, substanta utilizata 
pentru eutanasiere, numele persoanei care 
realizeaza eutanasia, numărul de 
identificare, numarul fisei de adoptie, data 
deparazitarii, data vaccinarii antirabice, data 
sterilizarii, precum si persoanele care au 
instrumentat manoperele respective. 

stăpân prinsi, revendicati, adoptati, returnaţi, 
mentinuti in adapost, adoptati la distanta, 
eutanasiati, motivul eutanasierii, substanta 
utilizata pentru eutanasiere, numele persoanei 
care realizeaza eutanasia, numărul de 
identificare, numarul fisei de adoptie, data 
deparazitarii, data vaccinarii antirabice, data 
sterilizarii, precum si persoanele care au 
instrumentat manoperele respective. 

 

27.  Anexa nr. 1 - FORMULAR INDIVIDUAL DE 
CAPTURARE 

La Anexa 1 - FORMULAR INDIVIDUAL DE 
CAPTURARE  se introduce punctul 4: 
4. Alte informaţii (persoană contact - dacă 
există, etc) 

 

28.  FIŞĂ INDIVIDUALĂ CUPRINZÂND 
INFORMAŢII MINIME PRIVIND CÂINII 
FĂRĂ STĂPÂN INTRAŢI ÎN ADĂPOST 

 Denumirea fişei nu concorda cu informaţiile 
conţinute. Se impune clarificarea. 

  


