
PARLAMENTUL ROMANIEI
SENAT

LEGE

pentru modificarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului nr.155/2001 

privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan

Senatul adbpta prezentul proiect de lege

Art.I.- Ordonan^a de urgenta a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a cainilor fara stapan, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.794 din 13 decembrie 2001, aprobata cu modificari §i 
completari prin Legea nr.227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

modifica dupa cum urmeaza;

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art.l.- (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al 

Municipiului Bucure§ti, precum si consiliile judefene au obligafia de a infiinfa, in 

fiincfie de necesitafi, servicii specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan.”

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
„Art.2.- (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al

Municipiului Bucure§ti, precum si consiliile judefene au obligafia de a amenaja §i 
de a suplimenta din fonduri proprii in funcfie de necesitafi, in condifiile prevazute 

in anexa nr. 1, adaposturile publice pentru cainii fara stapan.
(2) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al

Municipiului Bucure§ti, precum si consiliile judefene au obligafia de a incadra in 

serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan cel pufin un tehnician 

veterinar pentru evidenfa §i supraveghere.



(3) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al 
Municipiului Bucure§ti, precum si consiliile jude^ene an obliga^ia de a asigura prin 

servicii specializate asisten^a medicala veterinara, efectuarea unor ac^iuni sanitar- 

veterinare prevazute de legisla^ia sanitar-veterinara, precum §i identificarea §i 
inregistrarea cainilor fara stapan exclusiv cu medicii veterinari de libera practica, 
organiza^i in condi^iile legii.”

3. La articolul 4, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
„(5) Proprietarul va suporta contravaloarea cheltuielilor de intre^inere a 

cainelui in cuantumul stabilit prin hotarare a consiliului local, respectiv hotarare a 

consiliului jude^ean, dupa caz.”

4. La articolul 7, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) Cainii nerevendica^i sau neadoptati vor fi eutanasia^i, in baza unei 

decizii emise de catre o persoana imputemicita in acest sens de catre primar, 
respectiv pre§edintele consiliului jude^ean, dupa caz, in termenul stabilit prin 

aceasta decizie. Termenul va fi stabilit avandu-se in vedere capacita^ile de cazare §i 
disponibilita^ile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.”

5. La articolul 11, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) Reprezenta^ii asocia^iilor §i funda^iilor pentru protec^ia animalelor 

vor participa la actiunile prevazute la alin.(l), atat in cadrul adaposturilor publice 

din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, cat §i in 

cadrul adaposturilor private care sunt in parteneriat cu consiliile locale/judefene.”

6. La Anexa nr.2 litera A, punctul 1 va avea urmatorul cuprins:
„1. Capturarea cainilor se va face de catre personalul, angajat al 

consiliilor locale sau, dupa caz, al consiliilor judetene, care trebuie sa fie format 
din persoane instruite in acest sens.”

7. Anexa nr.4 se inlocuieste cu anexa la prezenta lege.

Art.II.- Pentru indeplinirea obligatiei prevazute la articolul I, art.l alin.(l), in 

cazul consiliilor judetene, termenul este de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi.
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Art.III.-Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a cainilor fara stapan, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Paitea I, nr.794 din 13 decembrie 2001, aprobata cu modificari §i 
completari prin Legea nr.227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Paitea I, dandu-se textelor o noua numerotare.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in §iedin(a din 

2 martie 2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanduc
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Anexa
(anexa nr.4 la Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 155/2001)

FORMULAE DE REVENDICARE/ADOPTIE

CONSILIUL LOCAL/CONSILIUL JUDETEAN 
Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan 
Adresa:
Telefon:

DECLARATIE-ANGAJAMENT
/,nr.

Subsemnatul/Subsemnata, 
domiciliat/domiciliata in... .

, bl. . . ., et. . . ., ap
, str,

. . . . , sc. . . ., judetul/sectorul . . . 
, posesor/posesoare al/a BI/CI seria 
... la data de

nr,
telefon..................
eliberat/eliberata de 
cainele cu numarul de identificare

nr.
. . . ., ma angajez sa revendic/sa adopt
sau microcipat cu numarul..................

..........., trecut in cametul de sanatate, adapostit de Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan,
devenind proprietarul/proprietara acestuia, in urmatoarele conditii:

1. sa respect normele de ingrijire si hranire a cainelui;
2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, in cazul in care se impune interventia 

acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3. sa animt Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in cazul decesului, furtului, 

pierderii sau al instrainarii acestuia, in termen de 15 zile;
4. sa nu abandonez cainele, sa il controlez, sa il supraveghez, iar, in cazul in care nu il 

mai doresc, sa il predau Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan;
5. sa permit reprezentantilor Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan sa 

monitorizeze cainele adoptat;
6. cainele va fi crescut §i adapostit la urmatoarea adresa:...................................................

; orice schimbare de locatie mai mare de 15 zile va fi
comunicata telefonic serviciului de unde s-a facut adoptia.

Declar totodata ca detin un numar de 
Data....................................

caini/nu detin niciun caine.

Semnatura
revendicatorului/adoptatorului.

Semnatura reprezentantului

Serviciului de gestionare a cainilor f&-a stapan,


