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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordunariţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea
Biroul itionare a câinilor fără stăpân (bl29/09.03.2022)

______________________ A

In lemeiul an. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi fimcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modiftcarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor jdră stăpân (bl29/09.03.2022).

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 22.03.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea 

observaţie:

• se impune ca la art. 14 alin. (1) lit. b) să fie menţinute, printre faptele care constituie 

contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, şi 
nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 13^^, care se referă la sancţionarea pentru 

eşecul de a asigura vaccinarea antirabică.

Preşedinte,
Bogdan
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