
PARLAMENTUL ROMANIEI 
SENAT

Comisia pentru buget, finante, activitate bancara p piata de capital

Nr. XXII/34/11.02.2020

AVIZ
la

Propunerea legislativa privind modiflcarea §i completarea Legii nr.258 
din 26 septembrie 2013 pentru modificarea §i completarea Ordonanlei 

de urgenja a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de
gestionare a cainilor fara stapan

Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital, prin adresa 
L55/2020! a fost sesizata, in vederea mtocmirii avizului, cu propunerea legislativa 
mentionata, initiata de Resmerita Comel-Cristian - senator PSD; Salan Viorel - senator PSD; 
Intotero Natalia-Elena - deputat PSD; Nistor Laurentiu - deputat PSD; Toma Hie - deputat PSD 
§i a hotarat sa adopte aviz favorabil cu amendamente admise, care se regasesc in 
anexa la prezentul aviz.

Pre^edinte, Secretar,

Senator ViomI Areas Senator Romulus Bulacu

Domnului senator Florin Carciumaru

Pre^edintele Comisiei pentru administratie publicd

redactat: Cons.Bogdan Grozea



Anexa la avizul Nr. XXII/34/11.02.2020

Amendamente admise la

Propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea si completarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului degestionare a cainilorfdrd stdpdn, ca urmare a

insusirii de catre initiator a observatiilor ji propunerilor Consiliului Legislativ

(L55/2020)

ObservatiiText propunere legislativa Text initiator,
ca urmare a obs. Consiliului Legislativ

Nr.
Crt.

LEGE
privind modificarea ^i completarea 

Legii nr. 258 din 26 septembrie 2013 
pentru modificarea §i completarea 

Ordonanfei de urgenta a Guvernului nr. 
155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a cainilor 
fara stapan

Amendamente adoptate de Comisia 
pentru buget, finante, activitate 
bancara ^i piata de capital

1.
„Lege pentru modificarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a 

cainilor fard stdpdn".

„Art. I - Ordonanta de urgenja a Guvernului 
nr.155/2001 privind aprobarea programului 
de gestionare a cainilor fara stapan, publicata 
m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, 
nr.794 din 13 decembrie 2001, aprobata cu 
modificari §i completari prin Legea 
nr.227/2002, 
completdrile ulterioare, se modifica dupa 
cum urmeaza:

2. ART.l
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
155/2001 
programului de gestionare a cainilor 
fara stapan, publicata m Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 794 din 
13 decembrie 2001, aprobata cu 
modificari ^i completari prin Legea nr. 
227/2002 5i respectiv, LEGEA nr. 391 
din 30 octombrie 2006; LEGEA nr. 258 
din 26 septembrie 2013; LEGEA nr. 187 
din 24 octombrie 2012 $i DECIZIA nr.

privind aprobarea

modificdrile $icu



23 din 23 ianuarie 2018, se modifica 
se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea 
urmatorul cuprins:

Articolul 1 (1) se modifica, se 
completeaza §i va avea urmatorul 
cuprins:
"Art. 1. - (1) Consiliile locale, Consiliul 
General al Municipiului Bucure§ti 
respectiv Consiliile judefene, au 
obligatia de a mfiinta, m funcfie de 
necesitati, in tcrmon do 60 de zile de la 
data intrarii m vigoarc- a prczontoi
ordonante-----de---- urgonta, servicii
specializate pentru gestionarea cainilor 
fara stapan."

3.

„Art. 1. - (1) Consiliile locale, respectiv 
Consiliul General al Municipiului Bucure^ti, 
precum si Consiliile judetene, au obligatia de 
a infiinta, m functie de necesitati, servicii 
specializate pentru gestionarea cainilor fara 
stapan."

2. Articolul 2 (1) se modifica se 
completeaza $1 va avea urmatorul 
cuprins:

4.

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

„Art.2.- (1] Consiliile locale, respectiv
Consiliul General al Municipiului Bucure^ti, 
precum si Consiliile judetene, au obligatia de 
a amenaja ^i de a suplimenta din fonduri 
proprii in fiinctie de necesitati, in 
conditiile prevazute in anexa nr. 1, 
adaposturile publice pentru -cainii fara 
stapan. ^

"Art. 2. - (1] Consiliile locale, Consiliul 
General al Municipiului Bucure§ti 
respectiv Consiliile judejene, au 
obligatia de a amenaja §i de a 
suplimenta din fonduri proprii in 
functie de necesitafi, in conditiile 
prevazute in anexa nr. _ 1, 
adaposturile publice pentru cainii 
fara stapan.

Consiliile locale, respectiv Consiliul 
General al Municipiului Bucure§ti, precum si 
Consiliile judetene, au obligatia de a incadra 
in serviciile specializate pentru gestionarea 
cainilor fara stapan cel putin un tehnician 
veterinar pentru evidenta §i supraveghere.

(2)
Articolul'—2---[2) se—modifica—se
completeaza—§i—va—avea—urmatorul
cuprlnsv

(2) Consiliile locale, Consiliul 
General al Municipiului Bucure§ti 
respectiv Consiliile judetene, au

(3) Consiliile locale, respectiv Consiliul 
General al Municipiului Bucuregti, precum si



obligatia de a incadra m serviciile 
specializate pentru gestionarea cainilor 
fara stapan cel putin un tehnician 
veterinar pentru evidenta §i 
supraveghere.

Consiliile judetene, au obligatia de a asigura 
prin servicii specializate asistenfa medicala 
veterinara, efectuarea unor actiuni sanitar- 
veterinare prevazute de legislatia sanitar- 
veterinara, precum §i identificarea §i 
inregistrarea cainilor fara stapan exclusiv cu 
medicii veterinari de libera practica, 
organizaji in condifiile legii.

Articolul—2—(3) se—modifica—se
completeaza——va—avea—urmatorul
cuprins:

(3) Consiliile locale, Consiliul 
General al Municipiului Bucure§ti 
respectiv Consiliile judetene, au 
obligafia de a asigura prin servicii 
specializate asistenta medicala 
veterinara, efectuarea unor acjiuni 
sanitar-veterinare prevazute de 
legislatia sanitar-veterinara, precum §i 
identificarea §i inregistrarea cainilor 
fara stapan exclusiv cu medicii 
veterinari de libera practica, organizaji 
m conditiile legii.

3. Art. 4 alin. 5, se modifica, se 
completeaza §i va avea urmatorul 
cuprins:

5.
3. AlineatuI (5) al articolului 4 va avea 
urmatorul cuprins;

„(5) Proprietarul va suporta contravaloarea 
cheltuielilor de mtretinere a cainelui m 
cuantumul stabilit prin hotarare a consiliului 
local, respectiv hotarare a consiliului 
judefean, dupa caz."

"alin. (5) Proprietarul va suporta 
contravaloarea cheltuielilor de 
mtretinere a cainelui m cuantumul 
stabilit prin hotarare a consiliului local, 
respectiv hotarare a consiliului 
judefean, dupa caz."

Art. 7 alin (2).se -modifica, so
completeaza—§4—va—avea—urmatorul
cuprins:

6. 4.
4. AlineatuI (2) al articolului 7 va avea 
urmatorul cuprins:



"[2) Cainii nerevendicati sau neadoptaji vor fi 
eutanasiati, m baza unei decizii emise de 
catre o persoana imputernicita m acest sens 
de catre primar, respectiv Pre§edintele 
Consiliului Judetean, dupa caz, m termenul 
stabilit prin aceasta decizie. Termenul va fi 
stabilit avandu-se in vedere capacitatile de 
cazare §i disponibilitatile bugetare. Acest 
termen poate fi modificat motivat."

"(2) Cainii nerevendicati sau neadoptati 
vor fi eutanasiafi, m baza unei decizii 
emise de catre o persoana 
imputernicita m acest sens de catre 
primar, respectiv Pre§edintele 
Consiliului Judetean, dupa caz, m 
termenul stabilit prin aceasta decizie. 
Termenul va fi stabilit avandu-se m 
vedere capacitatile de cazare §i 
disponibilitatile bugetare. Acest termen 
poate fi modificat motivat."

Art: 7 alin[2) se modifiea,-^e 
completeaza $i va avca urmatorul
cuprins: Alin.(5) al art.7 se elimina.

(5) Cheltuielile necesare aducerii la 
mdeplinire a procedurilor prevazute de 
prezenta ordonanta de urgenta se 
suporta din bugetul local/judefean 
5i/sau din alte surse."

"Art. 11 alinC2J se modifica, se 
completeaza §i va avea urmatorul 
cuprins:

5. AlineatuI (2) al articolului 11 va avea 
urmatorul cuprins:

7.

„(2) Reprezentatii asociatiilor ^i fundatiilor 
pentru protectia animalelor vor participa la 
acfiunile prevazute la alin. (1), atat m cadrul 
adaposturilor publice din cadrul serviciilor 
specializate pentru gestionarea cainilor fara 
stapan, cat §i m cadrul adaposturilor private 
care sunt in parteneriat cu consiliile 
locale/judetene."

(2) Reprezentatii asociatiilor §i
fundatiilor pentru protectia animalelor 
vor participa la acjiunile prevazute la 
alin. (1], atat in cadrul adaposturilor 
publice din cadrul serviciilor 
specializate pentru gestionarea cainilor 
fara stapan, cat §i in cadrul
adaposturilor private care sunt in 
parteneriat 
locale/judetene."

consiliilecu



6. La anexa nr.2 litera A, punctui 1 va avea 
urmatorul cuprins:

8.

„1. Capturarea cainilor se va face de catre 
personalul angajat al consiliilor locale sau, 
dupa caz, al consiliilor judefene, care 
trebuie sa fie format din persoane instruite m 
acest sens".

3. Anexa nr.4 se inlocuie§te cu anexa la 
prezenta lege.

9.

Dupa articolul 1, se introduce un articol nou, 
Art.Il, cu urmatorul cuprins:

10.

Art.Il.- Pentru mdeplinirea obligajiei 
prevazute la art.1 alin.(li, in cazul consiliilor 
judefene, termenul este de 60 de zile de la 
data intrarii m vigoare a prezentei legi.

„Art.III. - Ordonanja de urgenta a Guvernului 
nr.155/2001 privind aprobarea programului 
de gestionare a cainilor fara stapan, publicata 
m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, 
nr.794 din 13 decembrie 2001, aprobata cu 
modificari §i completari prin Legea 
nr.227/2002, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, precum §i cu modificarile aduse 
prin prezenta lege, va fi republicata m 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, 
dandu-se textelor o noua numerotare."

ART.II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
1.9.9/2001
programului de gestionare a cainilor 
fara stapan, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 794 din 
13 decembrie 2001, aprobata cu 
modificari §i completari prin Legea nr. 
227/2002 5i respectiv, LEGEA nr. 391 
din 30 octombrie 2006; LEGEA nr. 
258 din 26 septembrie 2013; LEGEA 
nr. 187 din 24 octombrie 2012; 
DECIZIA nr. 23 din 23 ianuarie 2018, 
precum §i cu modificarile §1 
completarile aduse prin prezenta lege, 
va fi republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o

11.

privind aprobarea



noua numerotare.

Art.III se elimina.12. ART. Ill La data intrarii in vigoare a 
prezentei legi, orice dispozitie contrara 
se abroga.

Art. IV Restul dispozitiilor raman m 
vigoare.

Art.IV se elimina.13.

Autor: senator Viorel Salan


