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RAPORT 
asupra propunerii legislative 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, în fond, cu propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, 
transmisă cu adresa nr.  Pl-x 878 din 10 decembrie 2007, înregistrată sub nr. 24/648  
din 11 decembrie 2007.    

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct.2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de prima Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 3 decembrie 2007. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu unele 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 998 din 23 iulie 2007 iar Guvernul  nu 
susţine iniţiativa legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare prevenirea actelor de 
cruzime şi abuzurilor asupra animalelor prin înăsprirea sancţiunilor aplicate acelor 
persoane care nu-şi înţeleg obligaţiile ce decurg din prevederile legale existente şi 
pentru care drepturile asupra acestor animale sunt interpretate în mod abuziv şi 
neconform cu litera legii. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii comisiei au examinat proiectul de lege sus 
menţionat, în şedinţa din 31 ianuarie 2008. 

La dezbaterea propunerii legislative 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.  

Din numărul total de 26 membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi la lucrări 25 de membri.  
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În raport cu obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice.  

În urma dezbaterii propunerii legislative s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
respingerea propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii 
nr.205/2004 privind protecţia animalelor pentru următorul motiv: prevederile din 
propunerea legislativă sunt cuprinse în Legea nr. 9/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor. 
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