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    Către, 

            Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 

  

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 

gestionarea câinilor fără deţinător,identificarea şi controlul reproducerii câinilor 

transmisă Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

pentru examinare pe fond, în procedură obişnuită cu adresa nr. Plx.72 din 24 

februarie 2014. 

 

 

Preşedinte,  

Cristian BUICAN 
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RAPORT  

asupra propunerii legislative privind gestionarea câinilor fără deţinător, 

identificarea şi controlul reproducerii câinilor 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost 

sesizată, prin adresa nr. PLx.72 din 24 februarie 2014,  cu dezbaterea pe fond, în 

procedură obişnuită asupra propunerii legislative privind gestionarea câinilor fără 

deţinător, identificarea şi controlul reproducerii câinilor. 

La întocmirea prezentului raport,Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi(nr.4c-

11/169/5.03. 2014)  

-avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-

2/104/25.02.2014) 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1139/16.10.2013)  

- Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative 

 Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 18 februarie 2014. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin (9) pct.2 din  Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor noi 

reglementări în ceea ce privește gestionarea cîinilor fără deținător, identificarea și 

controlul reproducerii câinilor, în scopul reducerii populației canine fără stăpîn. 

Astfel, prin prezenta iniţiativă legislativă se propun următoarele: 

- sterilizarea tuturor câinilor cu şi fără stăpân şi returnarea acestora în 

locul de provenienţă. 

- implementarea şi derularea de programe educaţionale şi de 

informare a populaţiei în scopul preveniriii abandonului, precum şi 

sancţionarea deţinătorului care îi abandonează. 

- promovarea adopţiilor câinilor fără deţinător. 

- adopţia gratuită din adăposturile publice. 

- înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Controlul Populaţiei Canine, 

organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică, în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor 

Climatice, precum şi stabilirea structurii, scopului, competenţelor şi 

atribuţiilor acesteia. 

- înfiinţarea Registrului naţional şi a Registrelor judeţene de evidenţă 

a câinilor. 

- stabilirea unor condiţii minime pentru funcţionarea unui adăpost 

pentru câini. 

- stabilirea unor norme referitoare la capturarea şi transportul 

câinilor. 

- stabilirea metodologiei de eutanasiere a animalelor. 

- stabilirea unor formulare tip de adopţie/revendicare, de adopţie 

pentru un câine declarat bolnav curabil sau incurabil). 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisia şi-a desfăşurat 

lucrările în data de 14 februarie 2017. 

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului au participat la şedinţă 24 deputaţi.  

La dezbaterile care au avut loc în conformitate cu prevederile art. 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, au participat în calitate de invitaţi: 

domnul Laszlo Nagy Csutak, subsecretar de stat - Autoritatea Națională Sanitară 
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Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și doamna Ana Măiță, purtător de 

cuvânt Asociația IREC România. 

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, 

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea  propunerii 

legislative privind gestionarea câinilor fără deţinător, identificarea şi controlul 

reproducerii câinilor  din următorul considerent :  

  Prevederile acestei propuneri legislative se suprapun cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

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

de gestionare a câinilor fără stăpân. În acest sens, precizăm că atât inițiativa 

legislativă, cât și normele menționate au fost elaborate având același scop, 

aspectele tratate fiind aceleași. 

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

categoria legilor organice. 

 

 

 

PREŞEDINTE                      SECRETAR 

CRISTIAN BUICAN SIMONA BUCURA OPRESCU 

                

 

 

   
Sef serviciu,Sofia Chelaru  

Consilier parlamentar, Elena Hrincescu      
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