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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind  modificarea şi completarea 

Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu 
proiectul de lege privind modificarea şi completarea  Legii  
nr.205/2004 privind protecţia animalelor transmis cu adresa nr.PL. x. 
872  din 10 decembrie 2007 şi înregistrată sub nr.24/649/11.12.2007.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare: 
• reglementarea abandonului animalelor aflate în propietatea ori 

în îngrijirea unei persoane, în acord cu acte internaţionale de 
referinţă; 

• interzicerea eutanasierii câinilor şi pisicilor, după modelul 
legislaţiei din Spania şi Italia, care interzice eutanasierea 
câinilor capturaţi sau ţinuţi în adăposturi, excepţie de la 
această prevedere făcând doar animalele grav bolnave sau care 
au demonstrat că sunt periculoase; 

• mărirea substanţială a amenzilor contravenţionale prevăzute de 
lege; 

• stabilirea răspunderii penale în cazul săvârşirii unor fapte 
determinate ca infracţiuni. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 
decembrie 2007. 

Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.205/2004 privind protecţia animalelor face parte din categoria legilor 
organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnul Töke István, secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 26 
de membri ai comisiei. 

Proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate, în forma prezentată 
de Senat, în şedinţa din 11 decembrie 2007. 

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat este de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor. 
 
 

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
Dr. Atilla KELEMEN                            Vasile MOCANU 
                             

 
 
 
 
Întocmit: Consilier Anton Păştinaru 

               Expert Gabriela Ciurea 

 2


