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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

București, 22.03.2022 

Nr. 4c-7/16 
PLx. 15/2021 

            

                                                                                      RAPORT PRELIMINAR   
asupra proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.175/2020 pentru completarea unor acte 

normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice  
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice și Comisia pentru apărare, ordine publică au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, 

cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative 

cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, transmis cu adresa nr. PLx. 15/2021 din 

1 februarie 2021 și înregistrat cu nr.  4c-7/16 din 4 februarie 2021. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92, 

alin.(9) 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 28 decembrie 2020, ca urmare a depășirii 

termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicată.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri, conform avizului  nr.982 din 23 septembrie 

2020. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului  nr.9433 din 1 octombrie 2020. 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a hotărât avizarea proiectului de lege, conform Hotărârii  nr.119 din 14 octombrie 2020. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-13/85 din 10 februarie 

2021. 

Comisia pentru muncă și protecție socială, a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-9/74 din 11 februarie 

2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi 

stabilirea unor măsuri organizatorice în acest domeniu. Astfel, se propun intervenţii asupra Legii nr.205/2004 şi a Legii nr.360/2002, în 

sensul introducerii unor măsuri care vizează protecţia temporară a animalelor aflate într-o situaţie de pericol, urmând ca poliţiştii din 

cadrul Poliţiei Române să emită de îndată un ordin de plasare a animalului într-un adăpost pentru o perioadă de 45 de zile. 

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 22 

martie 2022. 

La şedinţa Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 



 4

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, membrii Comisiei au  hotărât cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu 

incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, cu amendamente admise și respinse prezentate 

în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport preliminar. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR 

Oana-Alexandra CAMBERA 

  

 

 

 

 

 

Șef serviciu, Cristian Bitea 
Consilier parlamentar, Sergiu-Vlad Pahonțu 



Anexa nr. 1 
I. AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.175/2020 

Forma adoptată de Senat Text adoptat de comisie 
(autor amendament) 

 

Motivare 

1.   LEGE  
pentru aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului 
nr.175/2020 pentru 

completarea unor acte 
normative cu incidență în 

protecția animalelor, precum 
și pentru stabilirea unor 
măsuri organizatorice 

 

Nemodificat  

2.    Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.175 din 14 
octombrie 2020 pentru 
completarea unor acte normative 
cu incidență în protecția 
animalelor, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri 
organizatorice,  publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 954 din 16 octombrie 
2020. 
 

 Articol unic - Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.175 din 14 octombrie 
2020 pentru completarea unor acte normative 
cu incidență în protecția animalelor, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 954 din 16 
octombrie 2020, cu următoarele modificări 
și completări: 
 

Autor: Comisia pentru administrație 

 

Tehnică legislativă 

3.  Titlul ordonanței de urgență 
 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ 

 
 
 
 
 

Nemodificat  
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pentru completarea unor acte normative cu 
incidenţă în protecţia animalelor, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri organizatorice 

 
 

4.   Art. I.-  După articolul 24 din Legea 
nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, 
republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 2014, cu 
completările ulterioare, se introduce un nou 
capitol, Cap. VI1 „Măsuri pentru 
protecţia temporară a animalelor aflate 
într-o situaţie de pericol“, alcătuit din 
articolele 241-245, cu următorul cuprins: 
 

  Art. I - Legea nr. 205/2004 privind 
protecţia animalelor, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 30 
aprilie 2014, cu completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum 
urmează: 
 

Autor: Comisia pentru administrație 

Tehnică legislativă 

5.   
 
 
 
 
 
"CAPITOLUL VI1 : Măsuri pentru protecţia 
temporară a animalelor aflate într-o situaţie 
de pericol 

 1.  După articolul 24 se introduce un nou 
capitol, Cap. VI1 „Măsuri pentru protecţia 
temporară a animalelor aflate într-o 
situaţie de pericol“, alcătuit din articolele 
241-245, cu următorul cuprins: 
 
"CAPITOLUL VI1 : Măsuri pentru protecţia 
temporară a animalelor aflate într-o situaţie de 
pericol 
 

Autor: Comisia pentru administrație 

 

 

6.   
 
 Art. 241 (1) Poliţiştii din cadrul 
Poliţiei Române care, în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, constată că un animal 
se află într-o situaţie de pericol emit, de 
îndată, ordin de plasare a animalului în 
adăpost pentru o perioadă de 45 de zile. 

 2. Alineatul (1) al articolului 241 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 (1) Polițiștii din cadrul Poliției 
Române împuterniciți, potrivit atribuțiilor 
de serviciu și aflați în exercitarea acestora, 
care constată că un animal se află într-o 
situație de pericol iminent, emit de îndată un 
ordin de plasare a animalului respectiv în 
adăpost pentru 45 de zile. 
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Autor: Tudor-Vlad Benga (USR) 

 

7.   (2) În sensul alin. (1), prin animal 
aflat într-o situaţie de pericol se înţelege 
animalul aflat în oricare dintre următoarele 
situaţii: 
a) animal care a fost rănit sau schingiuit; 
b) animal care a fost implicat în lupte între 
animale sau cu animale; 
c) animal domestic sau animal sălbatic captiv 
asupra căruia a fost practicat tirul; 
d) animal folosit pentru dresajul altor 
animale sau pentru a controla agresivitatea 
altor animale; 
e) animal domestic expus forţat la 
temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute; 
f) animal din speciile ecvine, bovine, ovine 
şi caprine aflat, fără supraveghere, pe căile 
de circulaţie publică. 
 

 Nemodificat  

8.   (3) Poliţiştii constată existenţa 
situaţiei de pericol pe baza evaluării situaţiei 
de fapt şi a stării fizice a animalului care 
rezultă, după caz, din: 
a)constatarea directă şi consemnarea celor 
constatate într-un înscris ori înregistrarea 
celor constatate cu mijloace tehnice; 
 b)declaraţiile persoanelor implicate în 
activităţile desfăşurate cu privire la situaţiile 
de pericol prevăzute la alin. (2) sau ale 
persoanelor care au asistat la activităţile 
respective sau au cunoştinţă despre 
desfăşurarea acestora; 

 Nemodificat  
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c)înregistrări video sau audio ori fotografii, 
indiferent de provenienţa acestora; 
d)înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor 
sau publicărilor în mediul electronic şi/sau de 
telefonie mobilă; 
e)fişa de observaţie clinică întocmită de un 
medic veterinar. 
 

9.   (4) Poliţiştii nu emit ordin de plasare 
a animalului în adăpost atunci când constată 
că situaţia de pericol nu a fost generată de 
către deţinătorul animalului, iar acesta 
declară în scris că va asigura respectarea 
dispoziţiilor art. 5. 
 

 Nemodificat  

10.   Art. 242 - (1) Ordinul de plasare a 
animalului în adăpost cuprinde în mod 
obligatoriu menţiuni cu privire la: 
a) data, ora şi locul unde este emis; 
b) numele, prenumele, calitatea şi unitatea de 
poliţie din care face parte poliţistul care îl 
emite; 
c)date care să asigure identificarea 
deţinătorului animalului, dacă acesta este 
cunoscut; 
d)date care să asigure identificarea 
animalului pentru care se dispune plasarea în 
adăpost; 
e)descrierea motivelor de fapt care au 
determinat dispunerea măsurii şi indicarea 
surselor de informare pe baza cărora a fost 
evaluată situaţia de fapt şi starea fizică a 
animalului; 
f)temeiul de drept pentru emiterea acestuia; 

 Nemodificat  
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g)data la care încetează aplicarea măsurii de 
plasare în adăpost a animalului; 
h)dreptul de a contesta ordinul de plasare a 
animalului în adăpost, termenul de exercitare 
a acestui drept şi instanţa la care se poate 
depune contestaţia. 
 

11.   (2) Ordinul de plasare a animalului în 
adăpost se semnează în mod obligatoriu de 
către poliţistul care îl emite şi se comunică 
entităţii responsabile cu prestarea serviciului 
de adăpostire a animalelor, precum şi 
deţinătorului animalului, dacă acesta este 
cunoscut. 
 

 Nemodificat  

12.   (3) Ordinul de plasare a animalului în 
adăpost poate fi contestat de deţinătorul 
animalului în condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 Nemodificat  

13.   Art. 243- (1) Consiliile judeţene şi 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
au obligaţia de a asigura cu caracter continuu 
şi permanent servicii publice de adăpostire a 
animalelor ce fac obiect al ordinului de 
plasare în adăpost. 
 

 Nemodificat  

14.   
 
 
 (2) Serviciile publice prevăzute la 
alin. (1) se asigură prin una sau mai multe 
dintre următoarele modalităţi: 

 3. Litera b) a alineatului (2) al articolului 
243, se modifică și va avea următorul 
curpins: 
Nemodificat 
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 a) organizarea şi funcţionarea unor 
adăposturi proprii, înregistrate sanitar-
veterinar în condiţii stabilite prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; 
 b) încheierea unor contracte cu 
grădini zoologice, acvarii publice şi centre de 
reabilitare şi/sau îngrijire pentru animalele 
din fauna sălbatică, inclusiv cele deţinute de 
organizaţii neguvernamentale de protecţie a 
animalelor; 
 
 
 
 
 c) încheierea unor contracte cu 
adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor 
adăposturi pentru animale domestice, 
inclusiv cele deţinute de organizaţii 
neguvernamentale de protecţie a animalelor. 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 b) încheierea unor contracte cu grădini 
zoologice, acvarii publice și centre de 
reabilitare și/sau îngrijire pentru animalele din 
fauna sălbatică, inclusiv cele deținute de 
organizații neguvernamentale de protecție a 
animalelor, situate oriunde pe teritoriul 
țării; 
 
Autor: Tudor-Vlad Benga (USR) 
 
Nemodificat 
 

 

15.    4. După alineatul 2 al  articolului 243, se 
introduc cinci noi alineate, alin. (21) - (25), 
care vor avea următorul cuprins: 
 (21) Adăposturile prevăzute la alin. (2) 
lit. a) și c) sunt amenajate  în mod obligatoriu 
pe raza județelor ale căror consilii județene 
asigură și finanțează serviciile publice de 
adăpostire sau pe raza municipiului București, 
în cazul în care serviciile de adăpostire sunt 
asigurate și finanțate de Consiliul General al 
Municipiului București. 
 (22) În adăposturile prevăzute la alin. 
(2) lit. a) și c) pot fi adăpostite numai animale 
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domestice, capturate/ preluate/ ridicate 
exclusiv pe/de pe raza județului în care sunt 
situate adăposturile respective.  
 (23) Adăpostirea animalelor 
aparținând speciilor sălbatice, indiferent dacă 
sunt născute în captivitate și indiferent de 
gradul lor de domesticire, se face exclusiv în 
grădini zoologice, acvarii publice și centre de 
reabilitare și/sau îngrijire pentru animalele din 
fauna sălbatică, inclusiv cele deținute de 
organizații neguvernamentale de protecție a 
animalelor, cu care consiliile județene sau 
Consiliul General al Municipiului București 
au încheiat contractele prevăzute la alin. (2) 
lit. b). 
 (24) După evaluarea stării de sănătate, 
animalele cazate în adăposturile prevăzute la 
alin. (2) lit. a) și c) pot fi date în custodie 
temporară unor organizații neguvernamentale 
de protecție a animalelor, la cererea acestora, 
dacă fac dovada îndeplinirii condițiilor de 
adăpostire și îngrijire. Animalele date în 
custodie temporară se restituie adăpostului, la 
cererea acestuia. 

 (25) Adăposturile prevăzute la alin. (2) 
permit oricărei persoane interesate să viziteze 
și să fotografieze/filmeze animalele care 
constituie obiectul ordinului de plasare în 
adăpost, zilnic, între orele 10-18. 
 

Autor: Tudor-Vlad Benga (USR) 
 

16.   (3) Serviciile publice prevăzute la 
alin. (1) constau în 

 Nemodificat  
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capturarea/preluarea/ridicarea, asistenţa 
veterinară de urgenţă, inclusiv intervenţia 
chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, 
deparazitarea, vaccinarea şi controlul bolilor 
animalelor, conform legislaţiei sanitar-
veterinare. 
 

17.   (4) În scopul cunoaşterii 
modalităţilor de asigurare a serviciilor 
publice prevăzute la alin. (1), Consiliile 
judeţene şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti au obligaţia de a pune la dispoziţie, 
pe site-ul propriu, informaţii privind datele 
de contact ale entităţilor care asigură 
serviciile respective şi ale locaţiilor în care se 
desfăşoară aceste activităţi. 
 

 Nemodificat  

18.   (5) După evaluarea stării de sănătate, 
animalele cazate în adăposturile prevăzute la 
alin. (2) lit. a) pot fi date în custodie 
temporară unor organizaţii 
neguvernamentale de protecţie a animalelor, 
la cererea acestora, dacă fac dovada 
îndeplinirii condiţiilor de adăpostire şi 
îngrijire. Animalele date în custodie 
temporară se restituie adăpostului, la cererea 
acestuia. 
 

 Nemodificat  

19.   Art. 244 -  (1) Ordinul de plasare a 
animalului în adăpost se pune în executare de 
îndată de către personalul care asigură 
prestarea serviciilor publice prevăzute la art. 
243 alin. (1), în prezenţa poliţistului care l-a 
emis. 

 Nemodificat  
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20.   (2) Poliţistul consemnează într-un 

proces-verbal modalitatea de punere în 
executare a ordinului de plasare a animalului 
în adăpost, menţionând în mod obligatoriu 
date privind adăpostul în care urmează a fi 
plasat animalul şi mijlocul de transport 
utilizat. 
 

 Nemodificat  

21.   (3) În situaţia infracţiunilor prevăzute 
la art. 25, dacă poliţistul pătrunde, în 
condiţiile art. 52 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, republicată, într-o locuinţă 
sau într-un spaţiu delimitat ce aparţine ori 
este folosit de o persoană fizică sau juridică, 
fără consimţământul acesteia sau al 
reprezentatului legal, în procesul-verbal 
întocmit cu această ocazie se înscriu şi 
menţiunile obligatorii prevăzute la alin. (2). 
 

 Nemodificat  

22.   (4) În scopul preluării în custodie 
temporară sau restituirii către deţinător, în 
condiţiile prezentei legi, Consiliile judeţene 
şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti au obligaţia de a pune la dispoziţie, 
pe site-ul propriu, informaţiile privind 
animalele care fac obiect al ordinelor de 
plasare în adăpost, în termen de maximum 10 
zile de la emiterea acestora.  

 Nemodificat  
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23.   Art. 245- (1) Deţinătorul poate 
solicita entităţii care asigură prestarea 
serviciului public de adăpostire a animalelor 
restituirea animalului plasat în adăpost, în 
termen de maximum 30 de zile de la data la 
care încetează aplicarea măsurii de plasare în 
adăpost. Prin excepţie, deţinătorii animalelor 
plasate în adăpost potrivit art. 241 alin. (2) lit. 
f) pot solicita restituirea acestora şi în 
perioada de aplicare a măsurii de plasare în 
adăpost. 
 

 Nemodificat  

24.   (2) În situaţia restituirii, deţinătorul 
are obligaţia de a plăti către Consiliul 
judeţean sau către Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti cheltuielile cu 
asistenţa veterinară de urgenţă, inclusiv 
intervenţia chirurgicală, hrănirea, cazarea, 
deparazitarea, vaccinarea şi controlul bolilor 
animalelor efectuate cu animalul plasat în 
adăpost. 
 

 Nemodificat 
 
 
 
 

 

25.   (3) Animalul plasat în adăpost nu se 
restituie deţinătorului dacă animalul face 
obiectul unei măsuri asigurătorii sau de 
confiscare în cadrul procesului penal ori al 
unei măsuri de confiscare în materie 
contravenţională. 
 

 Nemodificat 
 

 

26.   (4) În sensul alin. (1), aplicarea 
măsurii de plasare în adăpost încetează la 
data expirării perioadei de 45 de zile 
prevăzute la art. 241 alin. (1) sau, în interiorul 
acestei perioade, la data pronunţării de către 

 Nemodificat  
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instanţa de contencios administrativ a 
soluţiei de suspendare sau de anulare a 
ordinului de plasare a animalului în adăpost. 
 

27.    5. După alineatul (4) al articolului 245, se 
introduce un nou alineat, alin. (41), care cu 
următorul cuprins: 
 (41) În cazul în care măsura plasării în 
adăpost se menține pe întreaga perioadă de 45 
de zile, iar animalul nu a fost înapoiat 
deținătorului până la expirarea acestei 
perioade, adăpostirea acestuia se prelungește 
de drept și pentru perioada de 30 de zile, 
prevăzută la alin. (1), în interiorul căreia 
deținătorul poate solicita restituirea 
animalului, după expirarea măsurii de plasare 
în adăpost. 
 

Autor: Tudor-Vlad Benga (USR) 

 

 

28.   
 
 (5) Animalul plasat în adăpost se 
consideră abandonat dacă deţinătorul nu 
solicită restituirea acestuia în termenul 
prevăzut la alin. (1)." 

 6. Alineatul (5) al articolului 245 se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 (5) Dacă deținătorul nu solicită 
restituirea acestuia în termenul prevăzut la 
alin.(1) si al (41), animalul plasat în adăpost 
intră în proprietatea consiliului județean, 
după caz a Consiliului General al 
Municipiului București, care inițiază 
demersurile în vederea adopției, în 
condițiile legii. 
 
Autor: Comisia pentru Administrație Publică 

și Amenajarea Teritoriului 
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29.    7. După alineatul (5) al articolului 245, se 
introduc două noi alineate, alin. (6) și (7), 
cu următorul cuprins: 
 (6) Animalele domestice considerate 
abandonate potrivit alin. (5) precum și 
animalele domestice care nu se restituie 
deținătorilor potrivit alin. (3) rămân în 
adăposturile prevăzute la art. 243 alin. (2) pe 
perioadă nedeterminată. Aceste animale sunt 
oferite spre adopție sau sunt valorificate 
conform legii, oferirea spre adopție fiind 
prioritară față de valorificare. 
 (7) Animalele sălbatice considerate 
abandonate potrivit alin. (5) precum și 
animalele sălbatice care nu se restituie 
deținătorilor potrivit alin. (3) sunt adăpostite 
pe perioadă nedeterminată în adăposturile 
prevăzute la art. 243 alin. (2) lit. b). Ele pot fi 
transferate la alte grădini zoologice, acvarii 
publice și centre de reabilitare și/sau îngrijire 
pentru animalele din fauna sălbatică, inclusiv 
cele deținute de organizații neguvernamentale 
de protecție a animalelor din țară sau 
străinătate, cu respectarea normelor și 
procedurilor legale. 
 

Autor: Tudor-Vlad Benga (USR) 

 

 

30.   Art. 26 - (1)Constituie contravenţii 
următoarele fapte: 
a)nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1); 
b)nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) 
lit. e)-g), k) şi m); 
c)nerespectarea dispoziţiilor art. 14; 

 Nemodificat  
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d)nerespectarea dispoziţiilor art. 30 alin. (3) 
 (2)Contravenţiile prevăzute la alin. 
(1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei 
la 3.000 de lei. 
 

31.   
 
 Art. 27 - În cazul săvârşirii de două 
ori a faptelor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. 
a) şi b) de către proprietarul animalelor, pe 
lângă amenda contravenţională se aplică şi 
măsura confiscării animalelor. În acest caz, 
toate animalele vor fi cazate în adăposturi 
care funcţionează pe lângă consiliile locale, 
în vederea adopţiei sau a valorificării, în 
condiţiile legii. 
 
 (Text Legea nr.205/2004 privind protecţia 

animalelor) 

 8. Articolul 27 se modifică cu următorul 
cuprins:  
 
 Art. 27 - În cazul săvârşirii de două 
sau mai multe ori pe parcursul unui an a 
faptelor  prevăzute la art. 5 alin. (1) si art. 6 
alin. (2) lit. e)-g), k) şi m) de către 
proprietarul animalelor, pe lângă amenda 
contravenţională se aplică şi măsura 
confiscării animalelor. În acest caz, toate 
animalele sunt cazate în adăposturi care 
funcţionează pe lângă consiliile județene, 
după caz, consiliile locale, în vederea 
adopţiei sau a valorificării, în condiţiile legii 
 
Autor: Comisia pentru Administrație Publică 

și Amenajarea Teritoriului 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32.   Art. II.- La articolul 26 alineatul 
(1) din Legea nr. 218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 
republicată, în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 170 din 2 martie 
2020, după punctul 16 se introduce un nou 
punct, punctul 161 , cu următorul cuprins: 
 

  Art. II -  Legea nr. 218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 
republicată, în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 170 din 2 martie 2020, se 
modifică după cum urmează: 
 
 
 

Tehnică legislativă 

33.   
 
 

 1. La alineatul (1) al articolului 26, după 
punctul 16 se introduce un nou punct, 
punctul 161 , cu următorul cuprins: 
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„161. Desfăşoară activităţi specifice, direct 
sau în cooperare cu alte entităţi publice sau 
private, potrivit competenţelor stabilite prin 
lege, pentru protecţia animalelor;“ 
 

„161. Desfăşoară activităţi specifice, direct 
sau în cooperare cu alte entităţi publice sau 
private, potrivit competenţelor stabilite prin 
lege, pentru protecţia animalelor;“ 
 

Autor: Tudor-Vlad Benga (USR) 

 
34.   

 
Art.52 – (2) 
..................................................................... 
a) a salva viaţa sau integritatea corporală a 
unei persoane, dacă există indicii că în acel 
spaţiu este o persoană aflată în pericol; 
 
(Text 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române) 

 2. Litera a) a alineatului (2), al articolului 
52 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
„a) a salva viaţa sau integritatea corporală a 
unei persoane sau a unui animal, dacă există 
indicii că în acel spaţiu este o persoană sau un 
animal aflate în pericol;” 
 

Autor: Tudor-Vlad Benga (USR) 

 

 

35.   Art. III.- (1) În vederea aplicării 
dispoziţiilor art. II, prin derogare de la 
prevederile art. 9 alin. (22) şi (5) din Legea 
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
privind condiţia de ocupare a funcţiilor de 
poliţist prin concurs sau examen, pentru 
încadrarea funcţiilor de poliţist din structura 
Poliţiei Române cu atribuţii în protecţia 
animalelor, se pot transfera medici veterinari 
oficiali din cadrul Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi al direcţiilor sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu 
acordul acestora, în numărul şi structura de 

 Nemodificat  
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posturi stabilite prin ordin al ministrului 
afacerilor interne. 
 

36.   (2) Pentru dobândirea statutului de 
poliţist, personalului specializat prevăzut la 
alin. (1) i se aplică în mod corespunzător 
prevederile art. 10 din Legea nr. 360/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 Nemodificat  

37.   (3) Persoanei care dobândeşte 
statutul de poliţist în condiţiile alin. (1) nu i 
se poate modifica raportul de serviciu, prin 
delegare, detaşare, mutare sau transfer, timp 
de cel puţin 5 ani de la numirea în prima 
funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine 
reorganizarea unităţii. 
 

 Nemodificat  

38.   Art. IV.- Serviciile publice de 
adăpostire a animalelor ce fac obiect al 
ordinului de plasare în adăpost se 
operaţionalizează în termen de 60 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
 

 Nemodificat  

39.   Art. V.- (1) Pentru o perioadă de 180 
de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentului articol, Ministerul Afacerilor 
Interne, Poliţia Română şi Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor desfăşoară activităţi 
de informare a populaţiei cu privire la 
dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 (2) Informarea prevăzută la alin. (1) 
se realizează prin intermediul mai multor 

 Nemodificat  



 20 

instrumente şi/sau acţiuni specifice, cum ar 
fi, fără a se limita la acestea, comunicate de 
presă şi informare prin mass-media, postarea 
informaţiilor pe pagina de internet a 
instituţiei, organizarea unor acţiuni specifice 
în trafic, ori cu ocazia executării unor misiuni 
de ordine publică. 
 (3) Unităţile de poliţie asigură 
pregătirea profesională a poliţiştilor cu 
privire la cunoaşterea cadrului normativ şi la 
modul de acţiune şi intervenţie în materia 
protecţiei animalelor. 
 (4) Pentru pregătirea profesională a 
poliţiştilor, potrivit alin. (3), unităţile de 
poliţie colaborează cu organizaţiile 
neguvernamentale de protecţie a animalelor, 
cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi 
cu alte entităţi publice sau private. 
 

40.   Art. VI.- Dispoziţiile art. I referitoare 
la emiterea ordinului de plasare a animalului 
în adăpost se aplică la 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
 

 Nemodificat  
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Anexa nr. 2 
II. AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
crt. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.175/2020 

Text amendament 
(autor amendament) 

 

Motivare 
1. Pentru susținere 

2. Pentru respingere 

Camera 
decizională 

1.  -  La alineatul (2) al articolului 241 se 
adaugă unsprezece litere noi, lit. g) - r), cu 
următorul cuprins: 
g) animal asupra căruia se exercită sau este pe 
cale să se exercite o tentativă de ucidere cu 
intenție, fără drept; 
h) animal care a fost supus sau urmează să fie 
supus unor intervenţii chirurgicale destinate 
modificării aspectului unui animal sau altor 
scopuri necurative; 
i) animal aparţinând subîncrengăturii vertebrate, 
cu excepția cailor, câinilor, unor specii de păsări 
exotice granivore și a animalelor din aparținând 
în delfinarii și acvariilor autorizate, folosite în 
spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi 
trupe de artişti ambulanţi, precum şi în orice alte 
tipuri de spectacole similar organizate de 
persoane fizice sau juridice; 
j) animal sălbatic deținut de persoane fizice sau de 
persoane juridice, fără o autorizație emisă în acest 
sens de Direcția sanitară veterinară și pentru 
siguranța alimentelor județeană, respectiv a 
municipiului București, în baza legislației 
specifice de autorizare a activităţii grădinilor 
zoologice, acvariilor publice şi centrelor de 
reabilitare şi/sau îngrijire, respectiv proceduri de 
înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a 

1. – 
2. Respins prin vot 
 

Camera 
Deputaților 
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unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de 
origine și a mijloacelor de transport din domeniul 
sănătății și al bunăstării animalelor; 
j) animal sălbatic deținut de persoane fizice sau de 
persoane juridice cu încălcarea prevederilor 
prevăzute în legislația specifică de autorizare a 
activităţii grădinilor zoologice, acvariilor publice 
şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, respectiv 
procedura de înregistrare/autorizare sanitar-
veterinară a unităților/centrelor de 
colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor 
de transport din domeniul sănătății și al bunăstării 
animalelor; 
l) animal rănit sau care bolnav căruia deținătorul 
nu îi asigură asistenţă medicală. 
l) animal căruia deținătorul nu i-a asigurat, în 
funcţie de nevoile etologice, specie, rasă, sex și 
vârstă, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile 
consecutive, un adăpost corespunzător, hrană şi 
apă suficiente, posibilitatea de mişcare suficientă, 
îngrijire şi atenţie, asistenţă medicală, sau 
animalul bolnav, rănit sau aflat într-o stare de 
slăbiciune fiziologică căruia stăpânul nu i-a 
asigurat îngrijirile corespunzătoare; 
m) animal folosit sau care urmează să fie folosit 
pentru expoziţii, spectacole, publicitate, realizare 
de filme şi în scopuri asemănătoare, dacă aceste 
activităţi îi provoacă suferinţe fizice şi psihice, 
afecţiuni si/sau răniri; 
n) animal abandonat în sensul definiției de la art. 
7; 
o) animal căruia i-au fost administrate sau 
urmează să-i fie administrate substanţe destinate 
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stimulării capacităţilor fizice în timpul 
competiţiilor sportive, sub forma dopajului; 
p) animal căruia i-au fost provocate de suferinţe 
fizice şi psihice prin orice mijloace; 
q) animalul despărţit de mamă până la vârsta de 
minimum opt săptămâni de viaţă; 
r) animalul asupra căruia s-a folosit arma cu 
tranchilizant în alte situaţii decât pentru 
imobilizarea acestuia. 
 

Autor: Tudor-Vlad Benga (USR) 

 
2.   Art. 242 

 

........................................................................................................... 

(3)Ordinul de plasare a animalului în adăpost 
poate fi contestat de deţinătorul animalului în 
condiţiile Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 Alineatul (3) al articolului 242 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 
(3) Deținătorul animalului poate sesiza secția 
de contencios administrativ a tribunalului în a 
cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei 
raza teritorială se află sediul autorității care a 
dispus măsura plasării animalului în adăpost, 
pentru contestarea ordinului de plasare al 
animalului in adapost. 
 
5. La art. I, după alineatul (3) al art. 242, se 
introduce un nou alineat, alin. (4) cu 
următorul cuprins: 
 
(4) Instanța soluționează cauza prevăzută la 
alin. (3) de urgență și cu precădere. 
 

Autor: Tudor-Vlad Benga (USR) 

 

1. – 
2. Respins prin vot 
 

Camera 
Deputaților 
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3.  -  După alineatul 2 al  articolului 245, se 
introduce un alineat nou, alin. (21), care va 
avea următorul cuprins: 
 
 (21) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) 
solicitate deținătorului nu pot depăși valoarea 
unui salariu minim net pe economie pentru 
fiecare animal. 
 

Autor: Tudor-Vlad Benga (USR) 

1. – 
2. Respins prin vot 
 

Camera 
Deputaților 

 
 


