
PARLAMENTUL ROMANIEI 

SE NAT 

LEGE 

pentru modi6carea anexei nr.31a Legea nr.43/2014 privind proteclia 
animalelor utilizate în scopuri ştiinţitice 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Articol unic.- La anexa nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în 
scopuri ştiinţifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.326 din 6 mai 2014, 
cu modificările şi completările ulterioare, tabelele 1.1 - 1.5, 2.1 -2.4, 4.1, 4.2, 6.1 -6.4, 7.1, 7.2, 
7.4, 8.1 -8.4, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 9.5, 10.1 şi 10.2 se modiftcă şi vor avea următorul cuprins: 

„Tabelul 1.1 
Şoareci 

Greutate corporală 

(8) 

Suprafala minimă a 
incintei 
(cmZ) 

Suprafaţa podelei per 
animal 
(cmz) 

lnăllimea

minimă a 
ncintei 
(cm) 

Data prevăzută in 
Directiva 

2010/63/UE 

Data precizată în 
anexa nr.III 
Secliunea B 

tabelul 1.1 din 
Directiva 

2010/63/UE 

Cazare normală şi 

în timpul 
procedurilor 

până la 20 inclusiv 
-ţ 

330 60 12 
peste 20 şi până la 25 

inclusiv 
330 70 

- 
12 

peste 25 şi până la 30 
inclusiv 

330 80 12 

peste 30 330 100 12 



z 

Reproducţie 330 
Pentru o pereche 

monogamă (înrudite 
sau nu) sau un trio 

(înrudite). 
Pentru fiecare femelă 

suplimentară cu puii 
săi trebuie să se 
adauge 180 cm2

12 

Cazare normală la 
crescători

Dimensiunea 
incintei 950 cm2

sub 20 950 40 12 

Dimensiunea 
incintei 1.500 cm' sub 20 1.500 30 12 

c') Şoarecii înţărcaXi pot fi ţinu#i în condiţiile acestor densităţi mai man ale stocului, pentru 
o scurtă perioadă după înjărcare până la expediere, cu condiţia ca animalele să fie adăpostite în 
spaţii mai man care beneficiază de o îmbogăţire adecvată a mediului de viaţă şi ca aceste condiţii 

de adăpostire să nu cauzeze nicio deficienţă de bunăstare, precum un nivel crescut de 
agresivitate, morbiditate sau mortalitate, stereotipii şi alte deficienţe comportamentale, pierderea 
in greutate on alte reacţii de stres fiziologic sau comportamental. 

Tabelul 1.2 
Şobolani 

Greutate corporală 

(g) 

Suprafaţa minima a 
incintei 

2 (cm ) 

Suprafaţa podelei per 
animal (cm2) 

Înălţimea 

minimă a 
incintei 

(cm)

Data prevăzută în 
Directiva 

2010/63/UE 

Data recizată in p 
anexa nr.11l 
Secţiunea B 

tabelul 1.2 din 
Directiva 

2010/63/UE 

Cazare normală şi 

în timpul 
proceduriloŕ 

până la 200 inclusiv 800 200 18 

peste 200 şi până la 300 
inclusiv 

800 250 18 

peste 300 şi până la 400 
inclusiv 

800 350 18

peste 400 şi până la 600 
inclusiv 

800 450 18 

peste 600 1.500 600 18 

Reproducţie 800 
Mama şi puii săi. Pentru 

fiecare animal adult 
suplimentar permanent, 

se adaugă 400 cm2. 

18 
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Cazare normală la 
crescătorih 

până la 50 inclusiv 1.500 100 18 

peste 50 şi până la ] 00 
Dimensiunea 

incintei 1.500 cm2
inclusiv 1.500 125 18 

peste 100 şi până la 150 
inclusiv 

1.500 
150 18 

peste 150 şi până la 200 
inclusiv 

1.500 175 18 

Cazare normală la până la 100 inclusiv 2.500 100 18 crescătoriť"1 

Dimensiunea 
incintei 2.500 cm2

peste 100 şi până la 150 
inclusiv 

2.500 125 18 

peste 150 şi până la 200 
inclusiv 

2.500 150 18 

l 1̀ În cazul studiilor pe termen lung, în situaţia în care dimensiunile spaţiilor individuale de 
care dispun animalele scad sub valorile indicate mai sus spre finalul unor asemenea studii, 
trebuie să se acorde prioritate menţinerii unor structuri sociale stabile. 

(") Şobolanii înkărcaţi pot fi xinuţi în condiţiile acestor densităţi mai man i ale stocului, 
pentru o scurtă perioadă după înţărcare până la expediere, cu condixia ca animalele să fie 
adăpostite în spaxii mai man i care beneficiază de o îmbogăţire adecvată a mediului de viaţă şi ca 
aceste condixii de adăpostire să nu cauzeze nicio defrcienlă de bunăstare, precum un nivel crescut 
de agresivitate, morbiditate sau mortalitate, stereotipii şi alte deficienţe comportamentale, 
pierderea în greutate on alte reacXii de stres fiziologic sau comportamental. 

Tabelul 1.3 
Gerbiii 

Greutate corporală 
(g) 

Suprafala minimă a
incintei 
(cm2) 

Suprafata podelei
per animal 

(cm2) 

Înăllimea 
minimă a 
incintei 

(cm) 

Data prevăzută 
in Directiva 
2010/63/UE 

Data precizată 
în anexa nr.III 
Secliunea B 

tabelul 1.3 din 
Directiva 

2010/63/UE 
Cazare normală şi 

in timpul 
procedurilor 

până la 40 inclusiv 1 .200 150 18 
peste 40 şi până la 

300 inclusiv 
1.200 250 18 

Reproduc(ie 
1.200 

Pereche monogamă sau 
trio cu pui 
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Tabelul 1.4 
Hamsteri 

Greutate corporală 

(g) 

Suprafaţa minimă a 
incintei 
(cm2) 

Suprafaţa podelei per 
animal 
(cm2) 

Înălţimea 

minimă a 
incintei 

(cm) 

Data prevăzută 

in Directiva 
2010/63/UE 

Data recizată P 
în anexa nr.lII 
Secţiunea B 

tabelul 1.4 din 
Directiva 

2010/63/UE 

Cazare normală şi 

în timpul 
procedurilor" 

până la 60 inclusiv 800 150 14 

peste 60 şi pănă la 
100 inclusiv 

800 200 14 

peste 100 800 250 14 

Reproducţie 800 
Mamă sau pereche 
monogamă cu pui 

14 

Cazare normală Ia 
crescători" 

Sub 60 1.500 100 14 

(•) Hamsterii înţărcaţi pot fi ţinuţi în condiţiile acestor densităţi mai man i ale stocului, 
pentru o scurtă penoadă după înţărcare până la expediere, Cu condiţia ca animalele să Be 
adăpostite în spaţii mai man i care beneficiază de o îmbogăţire adecvată a mediului de viaţă şi ca 
aceste condiţii de adăpostire să nu cauzeze nicio deficienţă de bunăstare, precum un nivel crescut 
de agresivitate, morbiditate sau mortalitate, stereotipii şi alte deficienţe comportamentale, 
pierderea în greutate on alte reacţii de stres fiziologic sau comportamental. 

Tabelul 1.5 
Cobai 

Greutate corporală 

(g) 

Suprafaţa minimă a 
incintei 
(cm2) 

Suprafaţa podelei 
per animal 

(cm2) 

Înălţimea 

minimă a 
i 

i 
ncntei 
(cm) 

Data prevăzută 

în Directiva 
2010/63/UE 

Data precizată 

în anexa nr.Ill 
Secţiunea B 

tabelul 1.5 din 
Directiva 

2010/63/UE 
Cazare normală 

şi in timpul 
procedurilor 

până la 200 inclusiv 1.800 200 23 

peste 200 şi până la 
300 inclusiv 

1.800 350 23 

peste 300 şi până la 
450 inclusiv 

1.800 500 23 

peste 450 şi până la 
700 inclusiv 

2.500 700 23 

peste 700 2.500 900 23 
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Reproducţie 2.500 23 
Pereche cu pui 

Pentru fiecare femelă 

de reproducţie 

suplimentară Sc 

adaugă 1.000 cm2. 

Tabelul 2.1 
Iepuri cu vârsta de peste 10 săptămâni 

Tabelul 2.1 este valabil atât pentru cuşti, cât şi pentru ţarcuri. Suprafaţa suplimentară a 
podelei este de minimum 3 000 cm2 pentru fiecare iepure pentru al treilea, al patrulea, al cincilea 
şi al şaselea iepure şi trebuie adăugaţi minimum 2.500 cm2 pentru fiecare iepure suplimentar în 
cazul în care există mai mult de 6 iepuri. 

Greutatea finală a 
corpului (kg) 

Suprafaţa minimă a podelei pentru 
unul sau două animale armonioase 

din punct de vedere social 
(cm2) 

Înălţimea minimă 

(cm) 

Data prevăzută în Directiva 
2010/63/UE 

Data precizată în anexa nr.Ill 
Secţiunea B tabelu12.1 din 

Directiva 2010/63/UE 

sub 3 3.500 45 
între 3 şi 5 inclusiv 4.200 45 

peste 5 5.400 60 

Tabelul 2.2 
Femelă cu pui 

Greutatea femelei 
(k g) 

Suprafaţa minimă a 
incintei 
(cm2) 

Supliment pentru cuiburi 
de fătare 

(cm2) 

Înălţimea minimă 

(cm) 

Data prevăzută în 
Directiva 

2010/63/UE 

Data precizată în

anexa nr.111 
Secţiunea B tabelul 

2.2 din Directiva 
2010/63/UE 

sub 3 3.500 1.000 45 
între 3 şi 5 inclusiv 4.200 1.200 45 

peste 5 5.400 1.400 60 



6 

Tabelul 2.3 
Iepuri cu vârsta mai mică de 10 săptămâni 

Tabelul 2.3 este valabil atât pentru cuşti, cât şi pentru (arcuri. 

Vârsta 
Suprafala minimă a 

incintei 
a (cm 2) 

Suprafala minimă a- 
odelei/animal P 

z (cm 2) 

Inăllimea minimă 
(cm)

Data prevăzută în 
Directiva 

2010/63 UE 

Data precizată în 
anexa ncII1 

Secliunea B tabelul 
2.3 din Directiva 

2010/63/UE 
De la întărcare până la 7 

săptămâni 

4.000 800 40 

Între 7 şi 10 săptămâni 4.000 1.200 40 

Tabelul 2.4 
Iepuri: Dimensiuni optime pentru suprafeţele mai înalte din incintele cu 

dimensiunile indicate în tabelul 2.1 

Vârsta in săptămâni P 

Greutatea finală a 
cor ului p 

(kg) 

Dimensiunea 
o timă P 

(cm x cm) 

Inăltimea minimă 

de la podeaua 
incintei 

(cm) 

Data prevăzută în 
Directiva 

2010/63 UE 

Data precizată în 
anexa nr.III 

Secliunea B tabelul 
2.4 din Directiva 

2010/63/UE 
Peste 10 Sub 3 55 x 25 25 

Între 3 si 5 inclusiv 55 x 30 25 

Peste 5 60 x 35 30 

Tabelul 4.1 
Câini 

Câinii adăposti(i în pereche sau în grup pot fi restricţionaţi fiecare la jumătate din spaţiul 

total disponibil (2 m2 pentru un câine sub 20 kg, 4 m2 pentru un câine peste 20 kg) în situatia în 
care fac obiectul unor proceduri în sensul prezentei legi, în cazul în care această izolare este 
esenţială în scopuri ştiinţifice. Perioada în care un câine este ţinut într-un astfel de spaţiu limitat 
nu trebuie să depăşească 4 ore consecutive. 

O femelă care alăptează şi puii săi trebuie să beneficieze de aceleaşi standarde de spaţiu 

ca o femelă singură cu o greutate echivalentă. Boxele de fătare trebuie proiectate astfel încât 
femela să se poată deplasa într-o boxă suplimentară sau o zonă înălţată, departe de pui. 
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Greutate
(kg) 

Suprafaţa minimă a 
incintei 

(m2)

Suprafaţa minimă a 
Podelei pentru unul 

sau două animale 

(mZ) 

Pentru fiecare animal 
suplimentar se adaugă 

un minim de 

(mz) 

Înăltimea minimă

( m2 
) 

Data prevăzută în 
Directiva 

2010/63/UE 

Data precizată în

anexa nr.IlI 
Secţiunea B 

tabelul 4.1 din 
Directiva 

2010/63/UE 
Până la 20 
inclusiv 

4 4 2 2 

Peste 20 8 8 4 2 

Tabelu14.2 
Câini - rezerva după înţărcare 

Data prevăzută în 
Directiva 

2010/63/UE 

Greutatea câinelui 
(kg) 

Suprafaţa minimă a 
incintei 

(m") 

Suprafaţa minimă a 
podelei/animal 

(mZ) 

Înăltimea 

minimă 

(m'') 

Data precizată în 
anexa nr.I11 

Secţiunea B tabelul 
4.2 din Directiva 

2010/63NE 

Până la 5 inclusiv 4 0,5 2 

Peste 5 şi până la 10 
inclusiv 

4 1,0 2 

Peste 10 şi până la 15 
inclusiv 

4 1,5 2 

Peste 15 şi până la 20 
inclusiv 

4 2 2 

Peste 20 8 4 2 

Tabelu16.1 
Marmose#i şi tamarini 

Suprafaţa minimă a 
incintelor pentru 

unul 
sau două animale, 

plus puii lor cu vârsta 
mai mică de 5 luni 

(m2)

Volumul minim pentru 
fiecare animal 

suplimentar cu vârsta 
peste 5 luni 

(m ) 

Înălţimea minimă a 
incintei 

~Wq (m) 

Data prevăzută in 
Directiva 2010/63/UE 

Data precizată în 
anexa nr.III Secţiunea 

B tabelul 6.1 din 
Directiva 2010/63/UE 

Marmoseţi 0,5 0,2 1,5 

Maimuţe tamarin 1,5 0,2 1,5 

Animalele trebuie adăpostite individual numai în situaiii excepţionale. 
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t'•1 Punctul cel mai înalt al incintei trebuie să fie la cel puţin 1,8 m faţă de podea. 
Pentru marmoseţi şi tamarini, separarea de mamă nu trebuie să se facă înaintea vârstei de 8 

luni. 

Tabelul 6.2 
Maimuţele veveriţe 

Data prevăzută în Directiva 
2010/63/UE 

Suprafaţa minimă a 
podelei pentru unul `1

sau două animale (mz)

Volumul minim pentru fiecare 
animal suplimentar cu vârsta peste 

6 luni 
(m3)

Înălţimea minimă a incintei 
(m)t 

Data precizată în anexa nr.lII 
Secţiunea B tabelul 6.2 din 

Directiva 2010/63/UE 

2,0 0,5 1,8 

t*) Animalele trebuie adăpostite individual numai în situaţii excepÎionale. Pentru maimuţele 
veveriţe, separarea de mamă nu trebuie să se facă înaintea vârstei de 61uni. 

Tabelul 6.3 
Macaci şi maimuţe verzi africane 

L1 

Suprafaţa minimă 
a incintei 

(mZ) 

Volumul minimal 
incintei 

(m3) 

Volumul 
minim/animal 

(m3) 

Înălţimea 
minimă a 
incintei 

(m)

Data prevăzută în 
Directiva 2010/63/UE 

Data precizată în anexa 
nclll Secţiunea B tabelul 

6.3 din Directiva 
2010/63/UE 

Animale cu vârsta 

până în 3 ani 
inclusiv~`"~ 

2,0 3,6 1,0 1,8 

Animale Cu vârsta 

peste 3 ani
2,0 3,6 1,8 1,8 

Animale crescute în 
scopul 

reproducerii."" 
3,5 2,0 

(•) Animalele trebuie adăpostite 'ndividual numai în situaţii excepponale. 
I"*1 O incintă cu dimensiuni minime poate fi folosită pentru maximum 3 animale. 
t`**1 O incintă cu dimensiuni minime poate fi folosită pentru maximum două animale. 

"
.
IÎn coloniile de reproducere nu este necesar niciun spaţiu/volum suplimentar pentru 

animalele tinere cu vârsta de până la 2 ani, adăpostite împreună cu mama lor. 
Pentru macaci şi maimuţele verzi, separarea de mamă nu trebuie să se facă înaintea vârstei 

de 81uni. 
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Tabelul 6.4 
Babuinit*1

Suprafaia minimă 

a incintei (m2) 

Volumul minim 
al incintei (m3) 

Volumul 

minim/animal (m3) 
Înăliimea minimă 

a incintei (m) 

Data prevăzută în 
Directiva 2010/63/UE 

Data precizată în 
anexa ncIII Seciiunea 

B tabelul 6.4 din 
Directiva 2010/63/UE 

Animale cu vârsta până 

~~~~ in 4 am inclusiv 
4,0 7,2 3,0 1,8 

Animale cu vârsta peste 
4 an! 

7,0 12,6 6,0 1,8 

Animale crescute în 
scopul 

reproducerii'***) 
12,0 2,0 

Animalele trebuie adăpostite individual numai în situaţii excep ionale. 
(**) O incintă Cu dimensiuni minime poate fi folosită pentru maximum două animale. 
I***1 

În coloniile de reproducere nu este necesar niciun spaţiu/voltun suplimentar pentru animalele 
tinere cu vârsta de până la 2 ani, adăpostite împreună cu mama lot. 

Pentru babuini, separarea de mamă nu trebuie să se facă înaintea vârstei de 8 luni. 

Tabelul 7.1 
Bovine 

Greutate corporală 

(kg)

Suprafaia minimă 

a incintei 
(m2) 

Suprafaia minimă 

a podelei/animal 
(m2/animal) 

Dimensiunea 
recipientului pentru 

hrănirea ad libitum a 
bovinelor fără coarne 

(m2 /animal) 

Dimensiunea 
recipientului pentru 

raiia de hrană a 
bovinelor fără coarne 

(m/animal) 

Data prevăzută în 
Directiva 

2010/63/UE 

Data precizată în 
anexanr.IIl 

Seciiunea B tabelul 
7.1 din Directiva 
2010/63/UE 

până la 100 inclusiv 2,50 2,30 0,10 0,30 
peste 100 şi până la 

200 inclusiv 
4,25 3,40 0,15 0,50 

peste 200 şi până la 
400 inclusiv 

6,00 4,80 0,18 0,60 

peste 400 şi până la 
600 inclusiv 

9,00 7,50 0,21 0,70 

peste 600 şi până la 
800 inclusiv 

11,00 8,75 0,24 0,80 

peste 800 16,00 10,00 0,30 1,00 
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Tabelul 7.2 
Ovine şi caprine 

Greutate 
corporală 

(kg) 

Suprafala minimă 

a incintei 
(m2) 

Suprafala minimă a 
podelei/animal 

(m2/animal) 

Înăllimea 

minimă a 
boxelor 

(m) 

Dimensiunea 
recipientului 

pentru 
hrănirea 

ad libitum 
(m/animal) 

Dimensiunea 
recipientului 

pentru ralia de 
hrană 

(m/animal) 

Data prevăzută în 
Directiva 

2010/63NE 

Data precizată în 
anexa nr.lI] 
Secliunea B 

tabelul 7.2 din 
Directiva 

2010/63/UE 
sub 20 1,0 0,7 1,0 0,10 0,25 

peste 20 şi 

până la 35 
inclusiv 

1,5 1,0 1,2 0,10 0,30 

peste 35 şi 

până la 60 
inclusiv 

2,0 1,5 1,2 0,12 0,40 

peste 60 3,0 1,8 1,5 0,12 0,50 

Tabelul 7.4 
Cabaline 

Latura cea mai joasă este de minimum 1,5 on mai mare decât înălţimea la greabăn a 
animalului. Înălţimea amplasamentelor interioare permite animalelor să se ridice pe picioarele 
din spate, atingând înălţimea lor totală. 

înălţimea la 
greabăn (m) 

Suprafala minimă a podelei/animal (m2/animal) 

Înăllimea minimă a 
incintei (m) 

Data prevăzută în 
Directiva 2010/63NE 

Data precizată în 
anexa nr.I]I Secliunea 

B tabelul 7.4 din 
Directiva 2010/63NE 

Pentru fiecare 
animal adăpostit 

individual sau în 
grupuri de până la 3 

animale 

Pentru fiecare animal 
ru ur adă ostit în i de p g P 

4 sau mai multe 
animale 

Boxe de Iătare/ 

iapă cu mânz 

1,00 până la 1,40 9,0 6,0 16 3,00 

peste 1,40 şi pănă 

la 1,60 inclusiv 
12,0 9,0 20 3,00 

peste 1,60 16,0 (2 x IG)°' 20 3,00 
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Tabelul 8.1 
Păsări de curte 

Dacă aceste dimensiuni minime nu pot fi asigurate din motive ştiinţifice, durata izolării 

trebuie justificată de către persoana care realizează procedura împreună cu personalul veterinar. 
În aceste circumstanţe, păsările pot fi ţinute în compartimente mai mici, Cu o îmbogăiire potrivită 

a mediului de viaţă şi Cu o suprafaţă minimă a podelei de 0,75 m2. 

Greutatea corpului 

(g) 

Suprafaia 
minimă a 

a incintei (m ) 

Suprafata 
minimă/pasăre 

z (m ) 

Înălţimea 
minimă (cm) 

Lungimea minimă a 
jgheabului de 

alimentare/pasăre 
(cm)

Data prevăzută in 
Directiva 2010/63/UE 

Data recizată în anexa p 
nr.III Secţiunea B 

tabelul 8.1 din 
Directiva 2010/63/UE 

până la 200 inclusiv 1,00 0,025 30 3 
peste 200 şi până la 

300 inclusiv 
1,00 0,03 30 3 

peste 300 şi până la 
600 inclusiv 

1,00 0,05 40 7 

peste 600 şi 

până la 1.200 inclusiv 
2,00 0,09 50 15 

peste 1.200 şi până la 
1.800 inclusiv 

2,00 0,11 75 15 

peste 1.800 şi până la 
2.400 inclusiv 

2,00 0,13 75 15 

peste 2.400 2,00 0,21 75 15 

Tabelul 8.2 
Curcan domestic 

Laturile incintei vor avea lungimea minimă de 1,5 m. Dacă aceste dimensiuni minime nu 
pot fi asigurate din motive ştiinţifice, durata izolării trebuie justificată de către persoana care 
realizează procedura împreună cu personalul veterinar. În aceste condilii, păsările pot fi
adăpostite în spalii mai mici, în care există o îmbogălire potrivită a mediului de viaţă, şi care au o 
suprafaţă minimă a podelei de 0,75 m2 şi o înălţime minimă de 50 cm pentru păsările sub 0,6 kg, 
75 cm pentru păsările sub 4 kg, respectiv 100 cm pentru păsările peste 4 kg. Aceste spaţii pot fi 
utilizate pentru adăpostirea de grupuri mici de păsări cu dimensiunile prevăzute în tabelul 8.2. 
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Greutatea corpului 

(g) 

Suprafala 

minimă a 
incintei 

(mz) 

Suprafala 
minimă pasăre 

(m2) 

Înăllimea minimă 
(cm)

Lungimea minimă 
ajgheabului de 

alimentare/pasăre

(cm) 

Data prevăzută în 
Directiva 2010/631UE 

Data precizată în anexa
nr.III Secliunea B tabelul 

8.2 din Directiva 
2010/63NE 

până la 0,3 inclusiv 2,00 0,13 50 3 

peste 0,3 şi până la 
0,6 inclusiv 

2,00 0,17 50 7 

peste 0,6 şi până la 1 
inclusiv 

2,00 0,30 100 15 

peste 1 şi până la 4 
inclusiv 

2,00 0,35 100 15 

peste 4 şi până la 8 
inclusiv 

2,00 0,40 100 15 

peste 8 şi până la 12 
inclusiv 

2,00 0,50 150 20 

peste 12 şi până la 
16 inclusiv 

2,00 0,55 150 20 

peste 16 şi până la 

20 inclusiv 
2,00 0,60 150 20 

peste 20 3,00 1,00 150 20 

Tabelul 8.3 
Prepeliţe 

Greutatea 
Corpului 

(g) 

Suprafala 
minimă a 
incintei 

, 
(m" ) 

Suprafala 
minimă pasăre 
adăpostită în

pereche 
( 
m ̀  

,) 

Suprafala/pasăre 
suplimentară 
adăpostită în

grup 
( 
m z)

Înăllimea 
minimă

(cm) 

Lungimea minimă 
a jgheabului de 

alimentare/pasăre 
(cm) 

Data prevăzută în 
Directiva 

2010/63NE 

Data precizată în
anexa nr.III 
Secliunea B 

tabelul 8.3 din
Directiva 

2010/63/UE 
până la 150 

inclusiv 

1,00 0,5 0,10 20 4 

peste 150 1,00 0,6 0,15 30 4 
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Tabelul 8.4 
Raţe şi gâşte 

Dacă aceste dimensiuni minime nu pot fi asigurate din motive ştiinţifice, durata izolării 

trebuie justificată de către persoana care realizează procedura împreună cu personalul veterinar. 
În aceste circumstanţe, păsările pot fi iinute in compartimente mai mici, cu 0 îmbogăţire potrivită 

a mediului de viaţă şi cu o suprafaţă minimă a podelei de 0,75 mz. Aceste spaţii pot fi utilizate 
pentru a adăposti grupuri mici de păsări, cu standardele de spaliu indicate în tabelul 8.4. 

Greutatea 
Corpului 

(g) 

Suprafaia 
minimă a 
incintei 

(mz) 

Suprafata pasăre 
(m2)•) 

Înăltimea 

minimă 

(cm) 

Lungimea minimă 

ajgheabuluide 
alimentare/pasăre 

(cm) 

Data prevăzută în 
Directiva 2010/63/UE 

Data precizată în anexa 
nr.III Sectiunea B 

tabelul 8.4 din 
Directiva 2010/63/UE 

Raje 

până la 300 inclusiv 

peste 300 şi până la 
1.200 inclusiv**) 

peste 1.200 şi până 

la 3.500 inclusiv 

peste 3.500 

până la 500 inclusiv 

peste 500 şi până la 
2.000 inclusiv 

peste 2.000 

2,00 0,10 50 10 
2,00 0,20 200 10 

2,00 0,25 200 15 

2,00 0,50 200 15 

Gâşte 

2,00 0,20 200 10 
2,00 0,33 200 15 

2,00 0,50 200 15 

.1 
Aceasta trebuie să cuprindă o zonă minimă de bazin de 0,5 m2/2 m2, cu 0 adâncime 

minimă de 30 cm. Bazinul poate ocupa până la 50% din dimensiunea minimă a incintei. 
k*l  Păsările care nu pot încă zbura pot fi adăpostite în compartimente cu o înăllime minimă 

de 75 cm. 
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Tabelul 8.6 
Porumbei 

Incintele trebuie să fie lungi şi înguste (de exemplu, 2 m x 1 m) mai degrabă decât pătrate, 

astfel încât păsările să poată efectua zboruri scurte. 

Mărimea grupului 

Suprafaia 
minimă a 

incintei 
(m2)

Înăllimea 

minimă 

(cm) 

Lungimea minimă a 
jgheabului de 

alimentare/pasăre 

(cm) 

Lungimea 
minimă a 

stinghiei/pasăre 

(cm) 

Data prevăzută în 
Directiva 

2010/63/UE 

Data precizată în 
anexa nr.lII 

Sectiunea B tabelul 
8.6 din Directiva 

2010/63/UE 
până la 6 inclusiv 2 200 5 30 

între 7 şi 12 inclusiv 3 200 5 30 

pentru 8ecare pasăre 

suplimentară 

0,15 5 30 

peste 12 

Tabelu18.7 
Cinteza zebră 

Incintele trebuie să fie lungi şi înguste (de exemplu, 2 m x 1 m), astfel încât păsările să 

poată efectua zboruri scurte. Pentru studiile de reproduclie, cuplurile pot ft adăpostite în 
adăposturi mai mici, cu o îmbogăţire potrivită a mediului de vială, cu o suprafală minimă a 
podelei de 0,5 mZ şi o înălţime minimă de 40 cm. Durata izolării trebuie justificată de către 

persoana care realizează procedura împreună cu personalul veterinar. 

Mărimea grupului 

Suprafaia 
minimă 

a incintei 
(m'') 

Înăliimea 

minimă 

(cm)

Numărul minim de 
alimentatoare 

Data prevăzută în 
Directiva 2010/63/UE 

Data precizată în
anexa nr.Ill Seciiunea 

B tabelul 8.7 din 
Directiva 

2010/63/UE 
până la 6 inclusiv 1,0 100 2 

7 până la 12 1,5 200 2 
13 până la 20 2,0 200 3 

pentru fiecare pasăre 

suplimentară peste 20 
0,05 1/6 păsări
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Tabelu19.1 

Urodele acvatice 

Lungimea corpului 

(cm) 

Suprafala minimă a 
zonei cu apă 

Z
(cm ) 

Suprafaia minimă a 
zonei cu apă pentru 

fiecare animal 
suplimentar în cazul 
adăpostirii în grup 

(cm2) 

Adâncimea 

minimă a apei 

(Cm)

Data prevăzută în 
Directiva 

2010/63/UE 
Data precizată 

în anexa nr.lIl 
Sectiunea B 

tabelul 9.1 din 
Directiva 

2010/63/UE 
până la 10 inclusiv 262,5 50 13 

peste 10 şi până 

la 15 inclusiv 
525 1] 0 13 

peste 15 şi până 

la 20 inclusiv 
875 200 ] 5 

peste 20 şi până 

la 30 inclusiv 
1.837,5 440 15 

peste 30 3.150 88 20 

Tabelul 9.3 

Anure semiacvatice 

Lungimea 

corpului 
~.~ 

(cm) 

Suprafata 

minimă a 
)..) 

incintei 

(cmZ) 

Suprafaia minimă 

pentru fiecare animal 
suplimentar în cazul 
adăpostiriiîn grup 

(cm2 ) 

Înăllimea minimă 
~•••~ a incintei 

(cm) 

Adâncimea 
minimă a apei 

(cm) 

Data prevăzută în 
Directiva 

2010/63/UE 

Data precizată 
în anexa nr.Ill 
Seciiunea B 

tabelul 9.3 din

Directiva 
2010/63/UE 

până la 5,0 inclusiv 1.500 200 20 10 

peste 5,0 şi până la 
7,5 inclusiv 

3.500 500 30 10 

peste 7,5 4.000 700 30 15 

Măsurată de la cap la cloacă 

l**l O treime zonă de uscat, două treimi suprafală cu apă suficientă pentru ca animalele să 

se poată scufunda. 
1"**1 Măsurată de la zona de uscat până la partea interioară a acoperişului terariului; în afară 

de aceasta, înălţimea incintei trebuie adaptată la organizarea interiorului. 
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Tabelul 9.5 

Anure arboricole 

Lungimea corpului 

(cm) 

Suprafaia minimă a 
incintei 

(cm`) 

Suprafaia minimă 
pentru fiecare 

animal suplimentar 
în cazul adăpostirii 

în u !~2 p 
(cm ) 

Înăliimea minimă a 
~... 

incintei 
(cm) 

Data prevăzută în 
Directiva 

2010/63/UE 

Data precizată în 
anexa nr.IIl 

Seciiunea B tabelul 
9.5 din 

Directiva 
2010/63/UE 

până la 3,0 inclusiv 900 100 30 

peste 3,0 1.500 200 30 

1`I Măsurată de la cap la cloacă 
1k*1 Două treimi zonă de uscat, o treime suprafaţă Cu apă suficientă pentru ca animalele să 

se poată scufunda. 
(«..) 

Măsurată de la zona de uscat până la partea interioară a acoperişului terariului; în afară 
de aceasta, înălţimea incintei trebuie adaptată la organizarea interiorului. 

Tabelu110.1 
Broaşte ţestoase acvatice 

Lungimea corpului 
~,~ 

(cm) 

Su rafaia p 
minimă a zonei 

Cu apă 
(cm2) 

Suprafa(a minimă 
a zonei Cu apă 
pentru fiecare 

animal suplimentar 
în cazul adăpostirii 

in grup 
(cm'`) 

Adâncimea 

minimă a apei 
(cm) 

Data prevăzută în 
Directiva 2010/63/UE 

Data precizată în
anexa nr.11I Seciiunea

B tabelul 10.1 din 
Directiva 2010/63/UE 

până la 5 inclusiv 600 100 10 

peste 5 şi până la 10 inclusiv 1.600 300 15 

peste 10 şi până la 15 inclusiv 3.500 600 20 

peste 15 şi până la 20 inclusiv 6.000 1.200 30 

peste 20 şi până la 30 inclusiv 10.000 2.000 35 

peste 30 20.000 5.000 40 

ăsurată în linie dreaptă de la vârful din faţă la vârful din spate al carapacei 
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Tabelul 10.2 

Şerpitereştri 

Lungimea corpului 
(cm) 

Suprafala minimă 
a podelei 

(cm') 

Suprafala minimă 
pentru fiecare animal 
suplimentar ilt can! 
adăpostirii In grup 

(cmZ) 

Înăllimea minimă a 
incintei 

(`*) 

(cm) 

Data prevăzută în 
Directiva 

2010/63 UE 

Data precizată In 
anexa m.IIl Secliunea 

B tabelul 10.2 din 
Directiva 

2010/63/UE 

până la 30 inclusiv 300 150 10 
peste 30 şi până la 40 inclusiv 400 200 12 
peste 40 şi până la 50 inclusiv 600 300 15 
peste 50 şi până la 75 inclusiv 1.200 600 20 

peste 75 2.500 1200 28 
`' Măsurată de la cap la coadă 
t*

"1 Măsurată de la zona de uscat până la partea interioară a acoperişului terariului; în afară 
de aceasta, înăllimea incintei trebuie adaptată la organizarea interiorului." 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


