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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI  
AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București, 12 decembrie 2022 

Nr. 4c-7/686 
PLx. 641/2022            

            
                                                                                     

  RAPORT PRELIMINAR   
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare 
a câinilor fără stăpân 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în 

fond cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, transmisă cu adresa nr. PLx. 641/2022 din 17 octombrie 2022 și 

înregistrat cu nr.  4c-7/686 din 18 octombrie 2022. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art. 75 

din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 10 octombrie 2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă, 

conform avizului  nr.4148 din 5 iulie 2022. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observații 

și propuneri, conform avizului  nr.848 din 19 iulie 2022. 

Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative, conform punctului de 

vedere transmis. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001, în sensul instituirii unor 

aspecte care vizează, printre altele, eliminarea termenului de 14 zile lucrătoare în care 

câinii fără stăpân, capturaţi, pot fi cazaţi în adăposturile serviciilor pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân, posibilitatea eutanasierii animalelor care au suferit accidente grave 

în urma cărora nu îşi pot recupera starea de sănătate anterioară şi a câinilor cu 

comportament agresiv nerevendicaţi sau neadoptaţi în termen de 30 de zile de la data 

înregistrării în registrele adăposturilor, precum şi stabilirea termenului de 30 de zile de 

la data înregistrării în registrele adăpostului în care câinii cu comportament agresiv 

nerevendicaţi sau neadoptaţi pot fi eutanasiaţi. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat propunerea 

legislativă și documentele aferente în şedinţa din 12 decembrie 2022. 

La şedinţa Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

La dezbaterile care au avut loc au participat, în calitate de invitați, în 

conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Dănuț Păle – 

vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor. 

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au  hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu amendamente 

respinse prevăzute în Anexa la prezentul raport preliminar.  
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                În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Angelica FĂDOR 

SECRETAR, 
Christine THELLMANN  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 



Anexă 
Amendamente respinse  

 
Nr. 
crt. 

Text propunere legisaltivă Amendamente propuse 
(autor amendamente) 

Motivare 
1. Pentru susținere 

2. Pentru respingere 

Camera 
Decizională 

0. 1. 2. 3. 4. 
1.  1. La articolul 4, alineatele (1) şi (4) 

se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
“Art.4. - (1) Câinii fară stăpân vor fi 
cazaţi în adăposturile serviciilor pentru 
gestionarea câinilor fară stăpân, unde 
vor fi vaccinaţi antirabic, sterilizaţi şi 
identificaţi cu un mijloc de identificare. 
Câinii vor putea fi revendicaţi sau 
adoptaţi pe întreaga perioadă în care se 
află în adăpost. Populaţia trebuie 
informată în mod regulat despre 
existenta adăpostului, programul de 
vizitare, pagina de internet a 
adăpostului şi posibilitatea adopţiei. 
Adăposturile au obligaţia de a promova 
în vederea adopţiei câinii aflaţi în 
adăposturi, atât la sediul adăpostului, 
cât şi pe paginile de internet ale 
adăposturilor, reţelele de socializare, şi 
în cadrul târgurilor de adopţii şi a altor 
evenimentelor organizate în mod 
frecvent cu scopul promovării adopţiei 
câinilor. 
 
 
 
(4) Serviciile pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân au obligația ca, de 
îndată ce a fost identificat proprietarul, 
să ia legătura cu acesta și să îl notifice, 

 1. La articolul 4, alineatele (1) şi 
(4) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
(1)  Câinii fără stăpân vor fi cazați în 
adăposturile serviciilor pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân și vor fi sterilizați, 
identificați cu un mijloc de identificare, 
deparazitați și vaccinați. Câinii cu 
urgențe medicale vor fi tratați cu 
prioritate, la centru sau parteneri, în 
funcție de gravitatea situației. Câinii vor 
putea fi revendicați sau adoptați pe 
întreaga perioada în care se află în 
adăpost. Populația trebuie informata 
lunar despre existenta adăpostului, 
programul de vizitare, pagina de internet a 
adăpostului și posibilitatea adopției. 
Reprezentanții adăposturilor au 
obligația de a promova lunar în vederea 
adopției câinii aflați în adăposturi, atât la 
sediul adăpostului, cât și pe paginile de 
internet ale adăposturilor, rețelele de 
socializare, și în cadrul târgurilor de 
adopții și a altor evenimente organizate în 
mod frecvent cu scopul promovării 
adopției câinilor.  
 
(4) Reprezentanții adăposturilor au 
obligația ca, de îndată ce a fost identificat 
proprietarul, să ia legătura cu acesta și să 

1. În esență, propun înlocuirea eutanasierii 
câinilor cu metodele de eficiente, umane și mai 
economice de management al populației de câini 
fără stăpân, precum sterilizare, microcipare, 
promovarea adoptiilor, deținerea responsabilă și 
în condiții de legalitate a câinilor detaliate în 
continuarea acestei solicitări. 
Costurile uriașe suportate anual de catre primării 
din cauza modalității actuale de gestionare a 
câinilor fără stapân sunt întreținute de metoda 
actuală folosită și vor continua și vor crește, în loc 
să fie oprite printr-o acțiune de amploare, 
strategică, fundamentată. Primariile au ajuns să 
achite hingherilor privați sume care pot ajunge să 
fie între 750 și 1.000 de lei pentru capturarea unui 
câine. Aceste sume din bani publici sunt cheltuite 
în fiecare an de an către primarii, pentru că în 
locul acelor câini apar în scurt alti câini 
abandonați, câinii înmulțindu-se de două ori pe 
an, cu o medie de 6-8 pui. Costurile cu 
adăposturile sunt uriașe și nu reflectă calitatea 
proastă a vieții animalelor din acestea. 
Conform recomandărilor specialiștilor în 
managementul animalelor fără stăpăn, conform 
experienței țarilor din Uniunea Europeană și din 
restul lumii, care au reușit să rezolve această 
situație, soluțiile de gestionare eficientă a 
populației de animale fără stăpân sunt:   
Ø sterilizarea masivă a câinilor (sursa 
principală a apariției câinilor fără stăpân sunt 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text propunere legisaltivă Amendamente propuse 
(autor amendamente) 

Motivare 
1. Pentru susținere 

2. Pentru respingere 

Camera 
Decizională 

0. 1. 2. 3. 4. 
în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) 
lit. a). 

îl notifice, în termenul prevăzut la art. 7 
alin. (1) lit. a). 
 

Autor: Antonel Tănase – neafiliat 
 

câinii nesterilizați si abandonul puilor nedoriți, 
care devin astfel câini fără stăpân);  
Ø stoparea abandonului puilor nedoriți 
rezultați din câinii nesterilizați;  
Ø microciparea câinilor și responsabilizarea 
proprietarilor de câini (astfel proprietarii nu își 
vor mai lasă liberi câinii pe domeniul public cum 
se întamplă în acest moment);  
Ø folosirea metodei de capturare – 
sterilizare – vaccinare – înregistrare cu un mijloc 
de identificare și întoarcere în teritoriu a câinilor;  
Ø promovarea adopțiilor câinilor aflați în 
adăposturi, prin promovarea lor în mediul online, 
târguri de adopții și alte campanii de promovare a 
adopțiilor și revendicărilor;  
Ø înlesnirea revendicării câinilor pierduți de 
către proprietari, prin promovarea lor și prin 
identificarea cu microcip a câinilor;  
Ø stoparea vânzării ilegale de câini;  
Ø responsabilizarea cetățenilor prin 
aplicarea prevederilor legale privind sterilizarea, 
identificarea cu microcipa a câinilor, cât și 
vaccinarea antirabică a acestora;  
Ø educarea populației privitor la bunăstarea 
animalelor de companie și referitor deținerea 
responsabilă;  
Ø implicarea autorităților centrale și locale 
implementarea șî aplicarea metodelor eficiente și 
umane de management al populațiilor de animale 
fără stăpân; 
 
2. Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text propunere legisaltivă Amendamente propuse 
(autor amendamente) 

Motivare 
1. Pentru susținere 

2. Pentru respingere 

Camera 
Decizională 

0. 1. 2. 3. 4. 
2.  2. La articolul 5, alineatul (1) se 

modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(1) Animalele bolnave incurabil, sau 
care au suferit accidente grave, în urma 
cărora nu își pot recupera starea de 
sănătate anterioară, declarate ca atare, 
în urma unui examen medical, efectuat 
de medicul veterinar, examen la care 
pot asista reprezentanți din partea 
organizațiilor neguvernamentale pentru 
protecția animalelor, în baza fișei de 
observație, vor putea fi eutanasiate de 
îndată. 

La articolul 5, alineatul (1) se modifică și 
va avea următorul cuprins:  
  
(1) Animalele bolnave incurabil, aflate în 
stadiul terminal al acestor boli, 
declarate ca atare, în urma unui examen 
medical, efectuat de medicul veterinar de 
liberă practică, în baza fișei de 
observație și a rezultatelor medicale, vor 
putea fi eutanasiate doar de către 
medicul veterinar de liberă practică, în 
cazul în care s-a stabilit că nu este 
posibilă menținerea lor în viață și 
eutanasierea este singura soluție pentru 
curmarea suferinței vizibile sau 
incompatibile cu viața.   
 

Autor: Antonel Tănase – neafiliat 

 

1. – 
2. Respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

3.  3. Articolul 7 se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
”Art.7. - (l) Câinii capturați și 
înregistrați în evidențele adăposturilor 
pot fi revendicați sau adoptați după cum 
urmează: 
a) în primele 7 zile lucrătoare de la data 
înregistrării în evidențele adăposturilor, 
câinii pot fi revendicați de către 
proprietari; 
 
b) după expirarea termenului prevăzut 
la lit. a), câinii pot fi revendicați sau 
adoptați în mod gratuit pe întreaga 
perioadă în care se află în adăpost de 

Articolul 7 se modifică și  va avea 
următorul cuprins:  
Art. 7 - (1) Câinii capturați și înregistrați 
în evidențele adăposturilor pot fi 
revendicați sau adoptați după cum 
urmează:  
a) în primele 10 zile lucrătoare de la 
data înregistrării în evidențele 
adăposturilor, câinii pot fi revendicați de 
către proprietari;  
 
b) după expirarea termenului 
prevăzut la lit. a), câinii pot fi revendicați 
sau adoptați pe întreaga perioadă în care 
se vor află în adăpost de către persoane 

1. – 
2. Respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text propunere legisaltivă Amendamente propuse 
(autor amendamente) 

Motivare 
1. Pentru susținere 

2. Pentru respingere 

Camera 
Decizională 

0. 1. 2. 3. 4. 
către persoane fizice sau juridice, din 
țară sau din străinătate, în condițiile 
ordonanței de urgență. 
 
 
(2) Câinii cu comportament agresiv 
nerevendicați sau neadoptați în termen 
de 30 de zile de la data înregistrării în 
registrele adăpostului pot fi eutanasiați, 
în baza unei decizii emise de către o 
persoană împuternicită în acest sens de 
către primar, în termenul stabilit prin 
această decizie. Termenul va fi stabilit 
avându-se în vedere capacitățile de 
cazare și disponibilitățile bugetare. 
Acest termen poate fi modificat 
motivat.   
(3) Decizia de eutanasiere se emite 
pentru fiecare câine în parte, după ce se 
constată că au fost parcurse toate 
etapele prevăzute de prezenta 
ordonanță de urgență. 
(4) Până la îndeplinirea procedurii 
de eutanasiere, câinii pot fi revendicați 
sau adoptați. 
(5) Cheltuielile necesare aducerii la 
îndeplinire a procedurilor prevăzute de 
prezenta ordonanță de urgență se 
suportă din bugetul local și/sau din alte 
surse. 

fizice sau juridice, din țară sau din 
străinătate, în condițiile ordonanței de 
urgenta.  
c) revendicarea și adopția sunt 
gratuite.  
(2) În vederea facilitării 
revendicării și adopției câinilor 
capturați, în adăposturi pot fi 
adăpostiți câinii fără stăpân capturați 
de pe raza unităților administrativ-
teritoriale în care adăposturile au fost 
amenajate și câinii fără stăpân 
capturați din unitățile administrativ-
teritoriale vecine.  
 
 
 
(3) În vederea reducerii populaţiei 
de câini fără stăpân, autorităţile 
administraţiei publice locale asigură 
din bugetul local subvenţionarea 
costurilor privind sterilizarea, 
respectiv, după caz, vaccinarea, 
identificarea, marcarea cu un mijloc de 
identificare şi înregistrarea câinilor cu 
stăpân ce aparţin rasei comune sau a 
metişilor acestora aflaţi pe raza 
unităţilor administrativ-teritoriale, 
prin contractarea acestor activităţi, 
conform legislaţiei în vigoare, cu unul 
sau mai mulţi medici veterinari de 
liberă practică, organizaţi în condiţiile 
legii. 
(4)  Cheltuielile necesare aducerii la 



 9

Nr. 
crt. 

Text propunere legisaltivă Amendamente propuse 
(autor amendamente) 

Motivare 
1. Pentru susținere 

2. Pentru respingere 

Camera 
Decizională 

0. 1. 2. 3. 4. 
îndeplinire a procedurilor prevăzute de 
prezenta ordonanța de urgența se suporta 
din bugetul local și/sau din alte surse.   
 

Autor: Antonel Tănase – neafiliat 
 

4.  - 
 

Punctul 1 al Anexei nr. 3  
EUTANASIEREA CÂINILOR se va 
modifica si va avea următorul cuprins: 

1. Pot fi eutanasiați câinii prevăzuți 
la art. 5 din ordonanța de urgență. 
 

Autor: Antonel Tănase – neafiliat 
 

1. – 
2. Respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

5.  - Articolul 2.6 Serviciile specializate 
implicate în gestionarea câinilor 
trebuie să nu aibă condamnări penale 
sau istoric negativ în  raport cu 
animalele. 
 

Autor:, Antonel Tănase – neafiliat 
 

1. – 
2. Respins prin vot 
 

Camera 
Deputaților 

 


