AMENDAMENTE
Legea 771/2007/2012
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
Forma adoptata de Senat
(în 12.03.2013)
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.

AMENDAMENTE FNPA
propuse pentru Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic, Camera Deputaţilor
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
maxim 10 de zile, cu excepţia celor care sunt
revendicaţi sau adoptaţi. Populaţia trebuie
informată în mod regulat despre existenţa
adăpostului, programul de vizitare şi posibilitatea
adopţiei.

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

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

„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, sau returnaţi în
teritoriu.

Art. 7 - (1) În situaţia în care, după expirarea
termenului de cazare prevăzut la art. 4, termen in
care se vor realiza operaţiunile de tratare,
vaccinare, deparazitare si sterilizare / castrare,
câinii nu au fost revendicaţi sau adoptaţi conform
anexelor nr. 4 şi 5, aceştia vor fi returnaţi în
teritoriu, cu excepţia câinilor agresivi, aşa cum
se definiţi în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 55/2002 cu modificările şi
completările ulterioare, şi a celor bolnavi sau
nerecuperaţi medical, care vor fi repuşi în
teritoriu după recuperare.

Observatii/Argumente
FNPA

1. Perioada in care animalele sunt tinute in adaposturi trebuie sa fie cat
mai redusa:
- se previne blocarea adăposturilor care trebuie să faciliteze un flux
continuu de câini pentru sterilizare; de exemplu la o staţionare de cca
10 zile randamentul de management canin creşte de 3 ori faţă de o
staţionare de 30 zile. Mai mult, în timp ce adăposturile vor găzdui câinii
30 zile, pe banul public, inutil, ceilalţi se vor înmulţi în stradă.
- scade riscul îmbolnavirii (aproape inerent într-o aglomerare de
animale)
- se reduc considerabil costurile publice per animal.
2. Nu se justifică păstrarea în adăpost a unui animal dacă acesta a fost
adoptat.
1. Pentru o aplicare eficientă a legii, se impune ca repunerea în teritoriu
să devină regulă. Astfel, în măsura în care repunerea în teritoriu va
rămâne doar o opţiune, autorităţile publice vor avea pretextul de a nu
schimba nimic în modalitatea de gestionare actuală, care s-a dovedit a
fi deficitară şi foarte costisitoare, fără niciun temei.
Ca atare, pentru siguranţa populaţiei şi o bună gestionare a banului
public, se justifică a fi păstraţi în adăposturi acei câini care sunt
agresivi, nu şi cei care sunt toleraţi/acceptaţi in teritoriu.
Concluziile studiilor realizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii între
1981-1988 (singurele studii exhaustive) arată că numai controlul
reproducerii prin sterilizare şi reteritorializare este eficient (Ghid pentru
controlul rabiei canine, OMS, Geneva, VPH-83.43 Rev., 1987 şi Ghid
pentru management populaţie canina, OMS, Geneva, 90_166, 1990).
2. Totodată, nu pot fi reîntorşi în teritoriu câinii cărora li se
administrează tratament medical, până la momentul recuperării
medicale.

(4) Deţinătorii de câini care refuză sterilizarea/castrarea
câinilor vor plăti o taxa de montă, stabilită de consiliul
local, pentru fiecare generaţie de pui.”

(4) Deţinătorii de câini care refuză
sterilizarea/castrarea câinilor nesterilizaţi vor
plăti o taxa de montă, stabilită de consiliul local,
pentru fiecare generaţie de pui.

În forma adoptată de Senat se contrazice cu articolele prin care se
prevede obligativitatea sterilizării câinilor

1

Forma adoptata de Senat
(în 12.03.2013)
(5)
Autoritatea administraţiei 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.

AMENDAMENTE FNPA
propuse pentru Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic, Camera Deputaţilor
(5) Autoritatea administraţiei publice locale
asigură deparazitarea internă şi externă,
sterilizarea / castrarea microciparea şi vaccinarea
antirabică gratuită a câinilor cu stăpân timp de
minim 1 an de la înfiinţarea respectiv
contractarea serviciilor de sterilizare.
La art. 7 se adaugă un alineat nou, alin. (6) cu
următorul cuprins:
(6) Pentru categoriile sociale defavorizate,
operaţiunile de la alin. (5) se asigură gratuit de
către autoritatea administraţiei publice locale,
pentru o perioadă de minim 5 ani de la
contractarea serviciilor de sterilizare.

Observatii/Argumente
FNPA

Intrarea in vigoare a legii nu coincide cu înfiintarea / contractarea
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, motiv
pentru care termenul de 1 an de zile in care detinatorii pot sa-si
sterilizeze/castreze gratuit cainii trebuie sa curga de la momentul la
care detinatorilor li se acorda aceasta facilitate in mod concret.
Scopul este reducerea fenomenului abandonului din cauza amenzilor
foarte drastice (până la 5.000 Lei pentru neidentificare şi până la
10.000 Lei pentru ne-sterilizare). Câinii abandonaţi, continuu, ar reveni
tot în sarcina autorităţilor pentru a fi gestionaţi însă cu dificultăţi mult
mai mari având în vedere necesităţile de finanţare mult mai mari şi
continue. Mai mult, densitatea canină va creşte continuu în stradă. Este
aşadar incomparabil mai ieftin să sterilizezi gratuit decât să gestionezi
generaţiile de câini, pui şi adulţi, abandonaţi continuu in stradă.
Categoriile sociale defavorizate urmează a fi definite prin normele
metodologice de punere în aplicare a legii.

9. Articolul 8 se modifică şi avea următorul cuprins:
„Art. 8. (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 de 2 câini;
d) achitarea taxei prevăzute la alin. (2);
e) înregistrarea, imediat după adopţie, a câinilor în
Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.

9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 8. (3) Adoptatorul are obligaţia să
înregistreze câini imediat după adopţie, în
Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.

Nu se definesc caracteristicile spaţiului locativ pe care trebuie să îl
deţină adoptatorul precum nici cuantumul resurselor materiale,
rămânând astfel la latitudinea fiecărui serviciu de gestionare să
stabilească ce înseamnă „suficient”, ceea ce denotă imprevizibilitatea
legii şi va conduce la lipsa de unitate şi precum şi la abuzuri.
Obligativitatea asigurări condițiilor de întreţinere intră deja sub incidenţa
Legii 204/2005 modificată prin Legea 9/2008 pentru protecţia
animalelor, ca atare ar interveni o dublă reglementare.
Obligativitatea achitării unei taxe de adopţie este deja stipulată la alin. 2
al aceluiaşi articol.

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

20. La anexa nr. 3, punctul 1 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

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

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

Contradictie cu art. 5 si cu Raportul Comisiei juridice bazat pe Decizia
Curtii Constitutionale nr. 1/11/01.2012, ce trebuie remediata.
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