
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

 
 
 

  București, 14 martie 2023  
  Nr. 4c-7/119 

PLx. 116/2023 

 

                                                         

                                                                                                                                                                                                                                           

   Către, 
   

Comisia pentru agricultură, silvicultură,  
industrie alimentară şi servicii specifice 
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                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL PRELIMINAR asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea art.2 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, trimis 

spre dezbatere în fond, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu 

adresa nr. PLx. 116/2023 din 27 februarie 2023. 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Simona BUCURA-OPRESCU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

 

 
 

  București, 14 martie 2023  

  Nr. 4c-7/119 

PLx. 116/2023 

 

                                                         

  RAPORT PRELIMINAR   

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.2 alin.(4) din Ordonanţa 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 administrație 

publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de 

Lege pentru modificarea art.2 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

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

transmis cu adresa nr. PLx. 116/2023 din 27 februarie și înregistrat cu nr.4c-7/119 din 

28 februarie 2023. 

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 adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 22 februarie 2023, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) 

din Constituția României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 

1483 din 28 decembrie 2022.  

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, conform 

avizului nr. 8138 din 20 decembrie 2022.  
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Consiliul Concurenței, conform avizului nr. 18304 din 18 ianuarie 2023, 

apreciază că, prevederile inițiativei legislative nu intră sub incidența legislației naționale 

și europene în materie de concurență și ajutor de stat, însă eventualele încredințări 

directe trebuie evaluate pentru a analiza dacă implică acordarea unui avantaj de natură 

economică întreprinderii respective, caz în care trebuie respectate prevederile aplicabile 

în domeniul ajutorului de stat.  

Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea inițiativei 

legislative. 

 Proiectul de lege are  ca obiect de reglementare modificarea art.2 alin.(4) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.155/2001, în sensul modificării mecanismului 

prin care fiecare unitate administrative-teritorială îşi alege modalitatea de încredinţare 

a serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, prin introducerea 

posibilităţii realizării acestor servicii prin gestiune directă, gestiune delegată şi 

concesiune în condiţiile legii, 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 obligaţia asigurării sericiilor 

medical-veterinare, contractate cu medici veterinari de liberă practică, organizaţi în 

condiţiile legi. 

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 proiectul de lege în 

şedinţa din 14 martie  2023.  

La şedinţa Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, 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 proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către 

membrii Comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (3 abțineri), adoptarea 
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proiectului de Lege privind pentru modificarea art.2 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă 

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

stăpân, în forma adoptată de Senat.  

                În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

Radu-Marcel TUHUŢ 
  

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Sef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 


