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  Către, 
 

    BIROUL PERMANENT AL 
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
      
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

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

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, transmis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice pentru dezbatere în fond cu adresa nr. PL. x 

291/2022 din 23 mai 2022. 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

PREȘEDINTE 

Florin-Ionuţ BARBU 
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 
PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 

COMISIA PENTRU  AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURA, INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ ŞI SERVICII SPECIFICE 
București, 31 mai 2022 
Nr. 4c-7/362 

București, 31 ma1 2022 
Nr.4c-5/330 

 
PLx. 291/2022 

 
 R A P O R T    C O M U N 

asupra proiectului de Lege 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 și 117 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

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

publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 

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

programului de gestionare a câinilor fără stăpân, transmis cu adresa nr. PLx.291/2022 din 23 

mai 2022, înregistrat cu nr.4c-7/362  din 30 mai 2022, respectiv cu nr.4c-5/313 din 23 mai 2022. 

În conformitate cu prevederile art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare și ale art.75 din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 

18 mai 2022. 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil ințiativa legislativă cu observații și propuneri, 

conform avizului nr.395 din 11 aprilie 2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil ințiativa legislativă, conform avizului 

nr.1682 din 22 martie 2022. 
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 Consiliul Concurenței prin punctul de vedere, transmis cu nr. RG/3832 din 16 martie 

2022, apreciază că dispozițiile inițiativei legislative nu contravin normelor din domeniul 

concurenței sau al ajutorului de stat.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.155/2001. Potrivit Expunerii de motive, intervenţiile legislative 

vizează crearea cadrului legal care să permită consiliilor judeţene implicarea în organizarea şi 

finanţarea din bugetul propriu a campaniilor de sterilizare a câinilor cu stăpân ce aparţin rasei 

comune sau a metişilor acestora, aflaţi pe raza judeţului. 

 Potrivit prevederilor art.62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisiile şi-au desfăşurat lucrările în ședințe separate, 

în data de 31mai 2022.  

 La lucrările comisiilor deputații au fost prezenți conform listelor de prezență.  

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, la lucrările Comisiei a participat în calitate 

de invitat domnul Dănuț Păle – vicepreședinte al Autorității Naţionale Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor. 

 În urma examinării şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

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

a câinilor fără stăpân, cu amendamente admise redate în anexa la prezentul raport comun. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunere legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

  PREȘEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

PREȘEDINTE 

Florin-Ionuţ BARBU 

 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 

SECRETAR, 

Constantin BÎRCĂ 

 

         
Sef serviciu, Cristian BITEA      Sef serviciu, Anton PĂȘTINARU  

Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA     Consilier parlamentar, Gabriela CIUREA 
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Anexa  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa Guvernului nr. 
155/2001 

Text Senat Amendamente propuse 
(autor amendamente) 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 4. 
1.   Titlul Legii 

Lege 
pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor 
fără stăpân 

 

Nemodificat  

2.    Art. I.- Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fară stăpân, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.794 din 13 decembrie 2001, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 
nr.227/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
completează după cum urmează: 
 

Nemodificat  

3.   
 
 Art.1. - (1) Consiliile 
locale, respectiv Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti au 
obligaţia de a înfiinţa, în funcţie 
de necesităţi, în termen de 60 de 
zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
servicii specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân. 

1. La articolul 1, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 Art.1 - (1) Consiliile judeţene, 
consiliile locale, respectiv Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti au 
obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de 
necesităţi, în termen de 60 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, servicii 
specializate pentru gestionarea câinilor 
fară stăpân. 

Se elimină 
 

Autori: membrii Comisiei pentru 

administrație și Comisiei pentru 

agricultură 
 
 

Modificarea propusă a 
fost preluată la alin. 
(11) la prezenta lege ca 
urmare a expirării 
termenului, întrucât 
actul normativ nu 
poate retroactiva. 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa Guvernului nr. 
155/2001 

Text Senat Amendamente propuse 
(autor amendamente) 

Motivare 

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

se introduce un nou alineat, 
alin.(11), cu următorul cuprins: 
 (11) Obligațiile prevăzute la 
alin.(1) se aplică și consiliilor 
județene, în funcție de necesități, 
care le aduc la îndeplinire în termen 
de 60 de zile de la data de 1 iulie 
2022. 
 

Autori: membrii Comisiei pentru 

administrație și Comisiei pentru 

agricultură 
 

 

5.   
 
 
 Art.2. - (1) Consiliile 
locale, respectiv Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti au 
obligaţia de a amenaja şi de a 
suplimenta din fonduri proprii în 
funcţie de necesităţi, în condiţiile 
prevăzute în anexa nr. 1, 
adăposturile publice pentru câinii 
fără stăpân. 
.......................................................
...... 
 (4) Serviciile specializate 
pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân pot fi concesionate numai 
către persoane juridice, asociaţii 
sau fundaţii care desfăşoară 
activităţi în domeniul protecţiei 

2. La articolul 2, alineatele (1) şi 
(4) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 Art.2.- (1) Consiliile judeţene, 
consiliile locale, respectiv Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti au 
obligaţia de a amenaja şi de a suplimenta 
din fonduri proprii în funcţie de 
necesităţi, în condiţiile prevăzute în 
anexa nr.l, adăposturile publice pentru 
câinii fară stăpân. 
............................................................... 
 (4) Serviciile specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân pot fi 
concesionate numai către persoane 
juridice care pot presta activităţi în 
domeniul protecţiei animalelor şi către 
asociaţii sau fundaţii care desfăşoară 
activităţi în domeniul protecţiei 
animalelor, potrivit statutului, cu 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Serviciile specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân pot fi 
realizate prin gestiune directă, 
gestiune delegată și concesiune, în 
condițiile legii, numai către persoane 
juridice care pot presta activităţi în 
domeniul protecţiei animalelor şi 
către asociaţii sau fundaţii care 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa Guvernului nr. 
155/2001 

Text Senat Amendamente propuse 
(autor amendamente) 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 4. 
animalelor. Acestea vor 
contracta servicii veterinare, 
potrivit reglementărilor legale 
în vigoare. 

obligaţia asigurării serviciilor medical-
veterinare, contractate cu medici 
veterinari de liberă practică, 
organizaţi în condiţiile legii. 
 

desfăşoară activităţi în domeniul 
protecţiei animalelor, potrivit 
statutului, cu obligaţia asigurării 
serviciilor medical-veterinare, 
contractate cu medici veterinari de 
liberă practică, organizaţi în 
condiţiile legii. 
 

Autori: membrii Comisiei pentru 

administrație și Comisiei pentru 

agricultură 
 

6.   2. După articolul 2 se introduce un nou 
articol, art.21, cu următorul cuprins: 
 Art.21.- (1) În vederea reducerii 
populaţiei de câini fară stăpân, 
autorităţile administraţiei publice locale, 
respectiv consiliile locale, Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti şi 
consiliile judeţene pot asigura din 
bugetul local subvenţionarea costurilor 
privind sterilizarea, respectiv, după caz, 
identificarea 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. 
 (2) Consiliile locale, Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti şi 
consiliile judeţene pot încredinţa şi 
subvenţiona din bugetul local realizarea 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa Guvernului nr. 
155/2001 

Text Senat Amendamente propuse 
(autor amendamente) 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 4. 
acţiunilor de sterilizare, respectiv, după 
caz, de identificare şi de înregistrare a 
câinilor cu stăpân ce aparţin rasei 
comune sau a metişilor acestora aflaţi pe 
raza unităţilor administrativ-teritoriale 
către asociaţii sau fundaţii care 
desfăşoară activităţi în domeniul 
protecţiei animalelor, cu obligaţia 
asigurării de către acestea a serviciilor 
medical veterinare, contractate cu medici 
veterinari de liberă practică, organizaţi în 
condiţiile legii. 
 

7.   
 
 Art. 134. - Acţiunea de 
vaccinare antirabică a câinilor cu 
stăpân şi a celor ce urmează să 
fie daţi spre adopţie se 
efectuează numai după 
identificarea acestora. 

3. Articolul 134  se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 Art.134. - Vaccinarea antirabică a 
câinilor se realizează în conformitate 
cu prevederile Regulamentului delegat 
(UE) 2020/689 al Comisiei din 17 
decembrie 2019 de completare a 
Regulamentului (UE) 2016/429 al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului în ceea ce priveşte normele 
privind supravegherea, programele de 
eradicare şi statutul de indemn de 
boală pentru anumite boli listate şi 
emergente. 
 

Nemodificat  

8.   Art. 14. – (1) 
 
.......................................................
........ 
 b) nerespectarea 
dispoziţiilor prevăzute la art. 1, 3, 

4. La articolul 14 alineatul (1), litera b) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 b) nerespectarea dispoziţiilor 
prevăzute la art.l, art.3, art.4 alin.(l)-(3), 
art.6 alin.(l), art.7 alin.(5), art.8 alin.(l) şi 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa Guvernului nr. 
155/2001 

Text Senat Amendamente propuse 
(autor amendamente) 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 4. 
art. 4 alin. (1)- (3), art. 6 alin. (1), 
art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (1) şi 
(4), art. 131, 132, 134,135 şi 136, 
precum şi a condiţiilor prevăzute 
în declaraţia-angajament, cu 
excepţia abandonului, cu amendă 
de la 5.000 lei la 10.000 lei; 

(4), art.131, 132, 135 şi art.136, precum şi 
a condiţiilor prevăzute în declaraţia-
angajament, cu excepţia abandonului, cu 
amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; 

9.  ANEXA Nr. 2:  
NORME privind capturarea şi 
transportul câinilor 
A. Capturarea câinilor 
1. Capturarea câinilor se va face 
de către personalul angajat al 
consiliilor locale, care trebuie să 
fie format din persoane instruite 
în acest sens. 
4. Personalul calificat poate 
captura câinii cu crose speciale 
sau cu plase. Pentru capturarea 
câinilor se vor folosi crosele 
speciale formate din tije din 
aluminiu, având la capăt o buclă 
care poate să gliseze sau care se 
poate strânge în jurul gâtului 
câinelui, pentru a permite 
persoanei calificate să ţină câinele 
la distanţă şi să îl poată manipula. 
Bucla trebuie fixată la lărgimea 
dorită, pentru a se evita 
strangularea câinelui, mecanismul 
de declanşare rapidă fiind utilizat 
pentru eliberarea câinelui în caz 
de urgenţă sau atunci când este 
pus într-o cuşcă. De asemenea, 

5. La anexa nr.2, punctele 1 şi 4 ale 
literei A se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
1. Capturarea câinilor se va face de către 
personalul specializat, angajat al 
operatorului serviciilor pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân, 
instruit în acest sens; 
4. Personalul calificat poate captura 
câinii cu crose speciale sau cu plase. 
Pentru capturarea câinilor se vor folosi 
crosele speciale formate din tije din 
aluminiu, având la capăt o buclă care 
poate să gliseze sau care se poate strânge 
în jurul gâtului câinelui, pentru a permite 
persoanei calificate să ţină câinele la 
distanţă şi să îl poată manipula. Bucla 
trebuie fixată la lărgimea dorită, pentru a 
evita strangularea câinelui, mecanismul 
de declanşare rapidă fiind utilizat pentru 
eliberarea câinelui în caz de urgenţă sau 
atunci când este pus într-o cuşcă. De 
asemenea, câinii mai pot fi capturaţi cu 
ajutorul cuştilor-capcană, în care se 
introduce mâncare şi care sunt dotate cu 
uşi mobile care cad după intrarea câinelui 

Nemodificat 
 
 
 

1. Capturarea câinilor se va face de 
către personalul angajat al 
operatorului serviciilor pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân, 
instruit în acest sens; 
4. Personalul  angajat al 
operatorului serviciilor pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân 
poate captura câinii cu crose speciale 
sau cu plase. Pentru capturarea 
câinilor se vor folosi crosele speciale 
formate din tije din aluminiu, având la 
capăt o buclă care poate să gliseze sau 
care se poate strânge în jurul gâtului 
câinelui, pentru a permite persoanei 
calificate să ţină câinele la distanţă şi 
să îl poată manipula. Bucla trebuie 
fixată la lărgimea dorită, pentru a evita 
strangularea câinelui, mecanismul de 
declanşare rapidă fiind utilizat pentru 
eliberarea câinelui în caz de urgenţă 
sau atunci când este pus într-o cuşcă. 
De asemenea, câinii mai pot fi 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa Guvernului nr. 
155/2001 

Text Senat Amendamente propuse 
(autor amendamente) 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 4. 
câinii mai pot fi capturaţi cu 
ajutorul cuştilor-capcană, în care 
se introduce mâncare şi care sunt 
dotate cu uşi mobile care cad după 
intrarea câinelui în cuşcă, aflate pe 
sol şi apoi încărcate în 
autovehicul. 

în cuşcă, aflate pe sol şi apoi încărcate în 
autovehicul, precum şi cu arma de 
captură, cu respectarea legislaţiei 
sanitar-veterinare. 
 

capturaţi cu ajutorul cuştilor-capcană, 
în care se introduce mâncare şi care 
sunt dotate cu uşi mobile care cad 
după intrarea câinelui în cuşcă, aflate 
pe sol şi apoi încărcate în autovehicul, 
precum şi cu arma de captură, cu 
respectarea legislaţiei sanitar-
veterinare. 
 

Autori: membrii Comisiei pentru 

administrație și Comisiei pentru 

agricultură 
 

10.   5. Câinii foarte agresivi, 
situaţi în spaţii inaccesibile sau 
suspecţi de a fi turbaţi, pot fi 
imobilizaţi prin metode adecvate, 
cu respectarea legislaţiei sanitar-
veterinare.  
 

6. La anexa nr.2, punctul 5 al 
literei A- se abrogă. 

Nemodificat  

11.    Art.II. - In termen de 180 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, Guvernul va modifica şi completa 
Normele metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
155/2001 privind aprobarea programului 
de gestionare a câinilor fară stăpân, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.059/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, la propunerea 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 
şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

Nemodificat  

 


