
EXPUNERE DE MOTIVE

În ultima perioadă incidentele produse de agresivitatea
câinilor faţă de persoane au crescut considerabil, fapt ce a
determinat ca foarte multe state să ia măsuri de reglementare a
acestor probleme delicate.

Mai multe rase de câini sunt cunoscute ca fiind mai
agresive decât altele, în consecinţă fiind considerate potenţial
periculoase. Noua legislaţie europeană în domeniu este pe cale
să impună o gamă largă de măsuri, care pot merge de la
obligativitatea purtării botniţei şi lesei în locuri publice, până la
sterilizare şi chiar euthanasiere.

Aceste măsuri sunt, totuşi, dificil de implementat, aşa cum
demonstrează experienţa acelor ţări care deja au adoptat măsuri
legislative în acest domeniu. Dificultăţile decurg din problema
definirii raselor şi tipurilor de rase. În plus, ofiţerii de poliţie şi
judecătorii nu sunt deocamdată pregătiţi pentru a asigura
implementarea legislaţiei, iar medicii veterinari au de ales între
păstrarea secretului profesional şi procedurile legislative.

Astfel de măsuri necesită un minim de cooperare din
partea proprietarilor de câini. Proprietarii de câini responsabili
care vor supune câinii  la sterilizare au şansa ca acei câini să nu
devină periculoşi.

Desigur că problema câinilor periculoşi este legată de rasa,
dar şi de comportamentul individual al câinelui şi de educaţie. În
acest context, măsurile specifice luate, cu referire la anumite
rase, scapă din vedere esenţialul şi anume faptul că aceste
măsuri creează o percepţie falsă şi periculoasă conform căreia
rasele la care nu se face referire nu pot demonstra agresivitate.
Agresivitatea este un comportament care poate fi manifestat de
orice câine indiferent de rasă, sex sau vârstă. Măsurile specifice
luate împotriva câinilor periculoşi nu fac discriminare între
membrii individuali ai rasei, dintre care, mulţi este posibil să nu
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fie periculoşi la un comportament agresiv. Totuşi, câinii din
rasele considerate periculoase sunt supuşi aceloraşi restricţii
indiferent de comportamentul lor. 

Având în vedere că legislaţia română nu conţine
reglementări privind deţinerea câinilor periculoşi şi agresivi, era
necesară crearea unui cadru legislativ, în regim de urgenţă, care
să acopere acest domeniu.

Faţă de cele prezentate, Parlamentul României a adoptat
Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau
agresivi. 


