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Propuneri la proiectul de Lege privind modificarea şi completarea OrdonanŃei de
urgenŃă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân
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3. Articolul 2 „Art.2.- (1)
Consiliile
locale,
respectiv
Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, au obligaŃia de a
amenaja şi de a suplimenta din
fonduri proprii în funcŃie de
necesităŃi, în condiŃiile prevăzute
în anexa nr.l, adăposturile publice
pentru câinii fără stăpân.
(2)Consiliile locale, respectiv
Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, au obligaŃia de a
încadra în serviciile specializate
pentru gestionarea câinilor fără
stăpân cel puŃin un tehnician
veterinar pentru evidenŃă şi
supraveghere.
(3)Consiliile locale, respectiv
Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, au obligaŃia de a
asigura prin servicii specializate
asistenŃa medicală veterinară,
efectuarea unor acŃiuni sanitarveterinare prevăzute de legislaŃia
sanitar-veterinară, precum şi
identificarea şi înregistrarea
câinilor fără stăpân exclusiv cu
medicii veterinari de liberă
practică, organizaŃi în condiŃiile
legii.

3. Articolul 2 va avea
următorul cuprins:
„Art.2.- (1) Consiliile locale,
respectiv Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, au
obligaŃia de a amenaja din
fonduri proprii în funcŃie de
necesităŃi,
în
condiŃiile
prevăzute în anexa nr.l,
adăposturile publice pentru
câinii fără stăpân.
(2) Consiliile locale, respectiv
Consiliul
General
al
Municipiului Bucureşti, au
obligaŃia de a încadra în
serviciile specializate pentru
gestionarea
câinilor
fără
stăpân cel puŃin un tehnician
veterinar pentru evidenŃă şi
supraveghere.
(3) Consiliile locale, respectiv
Consiliul
General
al
Municipiului Bucureşti, au
obligaŃia de a asigura prin
servicii specializate asistenŃa
medicală
veterinară,
efectuarea
unor
acŃiuni
sanitar-veterinare prevăzute
de
legislaŃia
sanitarveterinară,
precum
şi

 La
punctul
3,
articolul
2,
alineatul
(1)
propunem
eliminarea
expresiei „şi de a
suplimenta”, având
în vedere faptul că
de
a
obligaŃia
amenaja ce revine
autorităŃilor
publice locale se
face din fonduri
proprii şi deci
acestea vor aloca
sumele
necesare
pentru finalizarea
obiectivelor;
 La alineatul 4 al
aceluiaşi
articol
propunem
eliminarea
sintagmei „numai”,
cu
justificarea
faptului
că
se
asigură în mod egal
accesul
prestatorilor
de
servicii;
 Radierea
alineatului (5) al
articolului
2
motivat de faptul că
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2

(4)Serviciile specializate pentru
gestionarea câinilor fără stăpân
pot fi concesionate numai către
persoane juridice, asociaŃii sau
fundaŃii care desfăşoară activităŃi
în
domeniul
protecŃiei
animalelor. Acestea vor contracta
servicii
veterinare,
potrivit
reglementărilor legale în vigoare.
(5)Programul de lucru în relaŃiile
cu publicul al adăposturilor
pentru câinii fără stăpân, va fi
zilnic, de luni până vineri, în
intervalul orar 10,00- 18,00."

identificarea şi înregistrarea
câinilor fără stăpân exclusiv
cu medicii veterinari de liberă
practică,
organizaŃi
în
condiŃiile legii.
(4)Serviciile
specializate
pentru gestionarea câinilor
fără stăpân pot fi concesionate
către
persoane
juridice,
asociaŃii sau fundaŃii care
desfăşoară
activităŃi
în
domeniul
protecŃiei
animalelor.
Acestea
vor
contracta servicii veterinare,
potrivit reglementărilor legale
în vigoare.

este în competenŃa
autorităŃilor locale
stabilirea
programului
de
lucru;

5.

5. Articolul 4 va avea
următorul cuprins:
„Art.4.- (1) Câinii fără stăpân
sunt adăpostiŃi în adăposturile
serviciilor pentru gestionarea
câinilor fără stăpân, unde vor
fi cazaŃi o perioadă de 10 de
zile, cu excepŃia celor care
sunt revendicaŃi. PopulaŃia
trebuie informată în mod
regulat
despre
existenŃa
adăpostului, programul de
vizitare
şi
posibilitatea
adopŃiei.
8. Articolul 7 va avea
următorul cuprins:
„Art.7(1). În situaŃia în care,
după expirarea termenului de
cazare prevăzut la art.4, câinii
nu au fost revendicaŃi sau
adoptaŃi conform prevederilor
anexelor nr.4 şi nr.5, aceştia
pot fi eutanasiaŃi sau sterilizaŃi
şi păstraŃi în adăposturi în
funcŃie
de
posibilităŃile
materiale şi financiare ale
autorităŃii publice locale.
(2) Sunt exceptaŃi de

 La
punctul
5,
articolul
4,
alineatul
(1)
propunem: cazarea
animalelor
fără
stăpân,
în
adăposturi pentru o
perioadă de 10 zile,
cu justificarea că sar
realiza
o
accelerare
a
procedurilor
de
adopŃie.

Articolul 4

„Art.4.- (1) Câinii fără stăpân
sunt adăpostiŃi în adăposturile
serviciilor pentru gestionarea
câinilor fără stăpân, unde vor fi
cazaŃi o perioadă de 30 de zile, cu
excepŃia
celor
care
sunt
revendicaŃi. PopulaŃia trebuie
informată în mod regulat despre
existenŃa adăpostului, programul
de vizitare şi posibilitatea
adopŃiei.
3

8. Articolul 7
„Art.7.- (1) In situaŃia în
care, după expirarea termenului
de cazare prevăzut la art.4, câinii
nu au fost revendicaŃi sau adoptaŃi
conform prevederilor anexelor
nr.4 şi 5, aceştia pot fi păstraŃi în
adăposturi sau returnaŃi în
teritoriu.
(2) Câinii prevăzuŃi la alin.(l)
vor fi sterilizaŃi/castraŃi,
obligatoriu.
(3) Sunt exceptaŃi de la
sterilizare/castrare
câinii
cu

 Au fost scoase
prevederile
alineatului (2) şi
(5) ca urmare a
eliminării
posibilităŃii
returnării
în
teritoriu a câinilor
fără stăpân, pe
cale de consecinŃă
nu
se
mai
impuneau
reglementările
prevăzute în aceste
aliniate.
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valoare chinologică înscrişi la
asociaŃiile chinologice, utilitari ai
Ministerului Apărării NaŃionale şi
ai Ministerului Afacerilor Interne.
(4)DeŃinătorii de câini care refuză
sterilizarea/castrarea câinilor vor
plăti o taxă de montă, stabilită de
consiliul local, pentru fiecare
generaŃie de pui.
(5)Autoritatea
administraŃiei
publice
locale
asigură
deparazitarea internă şi externă,
sterilizarea/castrarea,
microciparea
şi
vaccinarea
antirabică gratuită a câinilor cu
stăpân timp de 1 an de la intrarea
în vigoare a prezentei legi."
11. Articolul 10
„Art.l0.- Adăposturile publice din
cadrul serviciilor specializate
pentru gestionarea câinilor fără
stăpân, precum şi adăposturile
asociaŃiilor şi fundaŃiilor pentru
protecŃia animalelor Ńin registre
speciale, vizate de medicul
veterinar de liberă practică,
organizat în condiŃiile legii, în
care se menŃionează următoarele:
data capturării, data şi ora cazării
în
adăpost,
caracteristicile
individuale
ale
animalului,
numărul
de
câini
prinşi,
revendicaŃi, adoptaŃi, returnaŃi şi
eutanasiaŃi, motivul eutanasierii,
substanŃa utilizată şi numele
persoanei
care
realizează
eutanasia, numărul de microcip
sau al mijlocului alternativ de
identificare, stabilit de către
Autoritatea NaŃională Sanitară
Veterinară şi pentru SiguranŃa
Alimentelor, numărul fişei de
adopŃie, data deparazitării, data

la eutanasiere câinii cu
valoare chinologică, înscrişi la
asociaŃiile
chinologice,
utilitari
ai
Ministerului
Apărării NaŃionale şi ai
Ministerului
Afacerilor
Interne.
(3) DeŃinătorii de
câini
care
refuză
sterilizarea/castrarea câinilor
vor plăti, pentru fiecare
generaŃie de pui, o taxă de
montă stabilită de către
consiliul local.”

11.Articolul 10 va avea
următorul cuprins:
„Art.l0.- Adăposturile publice
din
cadrul
serviciilor
specializate pentru gestionarea
câinilor fără stăpân, precum şi
adăposturile asociaŃiilor şi
fundaŃiilor pentru protecŃia
animalelor
Ńin
registre
speciale, vizate de medicul
veterinar de liberă practică,
organizat în condiŃiile legii, în
care
se
menŃionează
următoarele: data capturării,
data şi ora cazării în adăpost,
caracteristicile individuale ale
animalului, numărul de câini
prinşi, revendicaŃi, adoptaŃi, şi
eutanasiaŃi,
motivul
eutanasierii, substanŃa utilizată
şi numele persoanei care
realizează eutanasia, numărul
de microcip sau al mijlocului
alternativ de identificare,
stabilit de către Autoritatea
NaŃională Sanitară Veterinară

 La punctul 11,
articolul 10 va fi
eliminată sintagma
”returnaŃi”,
ca
urmare
a
modificării
prevederilor
articolului 7.
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vaccinării
antirabice,
data
sterilizării,
data
predării
cadavrelor la societăŃile care vor
executa incinerarea, precum şi
persoanele care au instrumentat
manoperele respective."

5

12.
Articolul 11
„Art.ll.(1)
AcŃiunile
de
capturare,
adăpostire,
deparazitare,
vaccinare,
sterilizare, revendicare/adopŃie,
returnare
în
teritoriu
şi
eutanasiere se realizează cu
respectarea normelor şi măsurilor
sanitar-veterinare referitoare la
protecŃia animalelor, iar la
acestea
vor
participa
şi
reprezentanŃi ai asociaŃiilor şi
fundaŃiilor
pentru
protecŃia
animalelor.
(2) ReprezentaŃii asociaŃiilor şi
fundaŃiilor
pentru
protecŃia
animalelor vor participa la
acŃiunile prevăzute la alin. (1),
atât în cadrul adăposturilor
publice din cadrul serviciilor
specializate pentru gestionarea
câinilor fără stăpân, cât şi în
cadrul adăposturilor private care
sunt în parteneriat cu consiliile
locale."

6

După articolul 13 se
introduc 6 noi articole, art.l31136, cu următorul cuprins:
Art. 133 .- (1) Proprietarii,
deŃinătorii temporari ai câinilor,
persoane fizice şi persoane
juridice de drept public sau de
14.

şi
pentru
SiguranŃa
Alimentelor, numărul fişei de
adopŃie, data deparazitării,
data vaccinării antirabice, data
sterilizării,
data
predării
cadavrelor la societăŃile care
vor
executa
incinerarea,
precum şi persoanele care au
instrumentat
manoperele
respective."
12.Articolul 11 va avea
următorul cuprins:
„Art.ll.- (1) AcŃiunile de
capturare,
adăpostire,
deparazitare,
vaccinare,
sterilizare,
revendicare
/
adopŃie, şi eutanasiere se
realizează cu respectarea
normelor şi măsurilor sanitarveterinare
referitoare
la
protecŃia animalelor, iar la
acestea vor participa şi
reprezentanŃi ai asociaŃiilor şi
fundaŃiilor pentru protecŃia
animalelor.
(2) ReprezentaŃii asociaŃiilor
şi fundaŃiilor pentru protecŃia
animalelor pot participa la
acŃiunile prevăzute la alin. (1),
atât în cadrul adăposturilor
publice din cadrul serviciilor
specializate pentru gestionarea
câinilor fără stăpân, cât şi în
cadrul adăposturilor private
care sunt în parteneriat cu
consiliile locale."
La punctul 14, articolul 133,
alineatul
(4)
propunem
reformularea
în
modul
următor:
„Registrul de evidenŃă a
câinilor cu stăpân este
gestionat de către Colegiul

 La punctul 12,
articolul 11 va fi
eliminată sintagma
„returnare
în
teritoriu”,
ca
urmare
a
modificării
prevederilor
articolului 7.
 La alineatul 2 al
articolului
11
propunem
înlocuirea
sintagmei „vor”
cu „pot”,

 Propunem

eliminarea
articolului
135
pentru
considerentul că
este excesiv, şi
renumerotarea, pe
cale de consecinŃă
4| 6

drept privat, adăposturile publice Medicilor Veterinari şi pus la
şi ale asociaŃiilor şi fundaŃiilor dispoziŃia autorităŃilor locale,
pentru protecŃia animalelor care la solicitarea acestora.”
dau spre revendicare şi adopŃie
câini au obligaŃia să îi înregistreze
în Registrul de evidenŃă a câinilor
cu stăpân.
(2)UnităŃile
medical-veterinare
înregistrate,
care
efectuează
acŃiunea de microcipare a
câinilor, au obligaŃia de a
comunica Registrului de evidenŃă
a câinilor cu stăpân, în termen de
5 zile de la data 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 evidenŃă a
câinilor cu stăpân este gestionat
de către Colegiul Medicilor
Veterinari.
(5)Identificarea câinilor cu stăpân
este obligatorie şi se suportă de
către aparŃinător.
Art.134.- AcŃiunea de vaccinare
antirabică a câinilor cu stăpân şi a
celor ce urmează să fie daŃi spre
adopŃie se efectuează numai după
identificarea acestora.
Art. 135 .- In 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 diferenŃe de sex, vârstă, talie,
precum şi exemplarele cu regim
special.
Art.136.-Proprietarii şi deŃinătorii
de câini au obligaŃia de a menŃine

a articolului 136,
care devine 135.
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igiena în spaŃiile publice, în
spaŃiile adiacente acestora, în
holurile şi căile de acces ale
spaŃiilor locative."

TUDOR PENDIUC

Preşedinte al AsociaŃiei Municipiilor din România,
Primarul Municipiului Piteşti

Piteşti, 01.04.2013
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