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Către Guvernul României, 

In atenția Domnului Ministru de Interne MARCEL VELA, 

 

Domnule Ministru,  

 
 
 
 

Salutăm iniţiativa emiterii unei ordonanțe de urgență a Guvernului referitoare la 
„Măsuri pentru protecția temporară a animalelor aflate într-o situație de pericol”. 

Considerând că un cor este mai puternic decât o voce și că munca în echipă dă roade mai 

eficiente decât munca realizată individual,  salvatori de animale cu experiență și reprezentanți ai 

ONG-urilor de profil au constituit un Grup de lucru (GL) pentru studierea textului ordonanței. 

 

În urma dezbaterii textului OUG, propunem următoarele modificări (amendamente): 

 

Propuneri sub formă de amendament 

la Ordonanța de urgență a Guvernului 

pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice 
 
 

Nr. crt. Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

1 Art. 241 – (1) Organele de poliție care, în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o 
situație de pericol emit ordin de plasare a animalului în 
adăpost. 

 (2) În sensul alin.(1), prin animal aflat într-o situație de 
pericol se înțelege animalul aflat în oricare dintre 
următoarele situații:  

a) rănirea sau schingiuirea animalelor;  

b) organizarea de lupte între animale sau cu animale; 
c) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale 
sălbatice captive; 
d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau 
pentru a le controla agresivitatea; 
e) prezența fără supraveghere, pe căile de circulație 
publică, a animalelor din speciile ecvine și rumegătoare 
mari și mici.  

 

 

 

La articolul 24
1
 alineatul (2), litera a) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

a) rănirea, maltratarea  animalelor domestice, 
sălbatice si cu/fără stăpân, aflate pe domeniul 
public sau privat 

 

 

 

 

La articolul 24
1
 alineatul (2), după litera e) se 

introduc șase noi litere, literele f) – u), cu 
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Nr. crt. Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

 

 

 

 

 

 

 

următorul cuprins: 

f) în cazul câinelui nesterilizat, acesta nu va fi 
protejat temporar de la prima abatere, ci după un 
avertisment, o amendă și o reverificare; 

g) lipsa adapostului 

h) lipsa hranei sau a apei; 

i) lipsa posibilității de mișcare ; 

j) lipsa asistentei medicale; 

k) supunerea la eforturi inutile si/sau ii pot afecta 
starea de sanatate ; 

l) in situația de a fi abandonat; 

m) administrarea de substante destinate 
stimularii capacitatilor fizice in timpul 
competitiei sportive, sub forma dopajului  
 
n) interventiile chirurgicale destinate modificarii 
aspectului unui animal sau altor scopuri 
necurative, cum ar fi codotomia, cuparea 
urechilor, sectionarea corzilor vocale, ablatia 
ghearelor, coltilotul ciocului si dintilor 
 
o) capturarea prin alte metode decat prevazute 
legal (crosa,  arma cu tranchilizant, etc), intr-o 
forma care nu corespunde bunastarii animalelor 
 
p) provocarea de suferinte fizice si psihice prin 
orice mijloace 
 
r) despartirea puilor de mama pana la varsta de 
de minimum 8 saptamani de viata 
 
s) pisici captive in spatii inchise precum incintele 
situate la subsol. Se va permite accesul inauntru 
pentru a fi eliberate si adapostite temporar sau 
lasate libere, in situatia in care nu  exista 
adaposturi locale pentru pisici 
 
t) comercializarea de metisi vanduti ca si caini de 
rasa, inmultiti ilegal in gospodarii, generand 
suprapopulatie de caini si pisici, vanduti fara 
microcip, inregistrare in RECS, declaratie de 
fatare si chitanta 
 
u) traficul cu caini 
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Nr. crt. Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

Nr. 

crt. 

Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

2 Art.242 – (1) Ordinul de plasare a animalului în adăpost 
cuprinde în mod obligatoriu mențiuni cu privire la: 

 a) data, ora și locul unde este emis; 

 

b) numele, prenumele, calitatea și unitatea de poliție 

din care face parte polițistul care îl emite; 

 

c) date care să asigure identificarea deținătorului 
animalului, dacă acesta este cunoscut; 
 
d) date care să asigure identificarea animalului pentru 
care se dispune plasarea în adăpost; 

 

e) descrierea motivelor de fapt care au determinat 

dispunerea măsurii și indicarea surselor de 

informare pe baza cărora a fost evaluată situația 
de fapt; 

        f)  temeiul de drept pentru emiterea acestuia; 

         g) dreptul de a contesta ordinul de plasare în adăpost a 
animalului, termenul de exercitare a acestui drept și 
instanța la care se poate depune contestația.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La articolul  24
2
 alineatul (1), litera d) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

d) date care să asigure identificarea animalului 
pentru care se dispune plasarea în adăpost, 
inclusiv fotografii şi/sau înregistrări audio-video; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La articolul 24
2
 alineatul (1), după litera g) se 

introduc două noi litere, literele h) și i), cu 

următorul cuprins: 

h) Deținătorul va fi informat de locaţia în care e 
plasat animalul, de programul de vizitare şi de 
pagina web unde poate urmări actualizări ale 
evoluţiei animalului. 

 

i) Deținătorul va primi detalii despre 
posibilitateade a efectua o contra-expertiză cu un 
medic veterinar sub supravegherea medicilor 
veterinari ai autorităţilor; 

La articolul 24
2
,  alineatul (2) se modifică și 
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Nr. crt. Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

 

 

 

 

(2) Ordinul de plasare în adăpost a unui animal se semnează 
în mod obligatoriu de către polițistul care îl emite. 

 

 

va avea următorul cuprins: 

(2) Ordinul de plasare în adăpost a unui animal 
se semnează în mod obligatoriu de către 
polițistul care îl emite. O copie e înmânată 
deţinătorului iniţial, iar daca nu este prezent sau 
daca refuza sa-l primeasca, se face procedura 
prin afisare, se afiseaza pe usa 
locuintei/rezidentei, fiind semnat de un martor 

 

 

Nr. 

crt. 

Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

3 Art. 243 – (1) Consiliile județene și Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura cu caracter 
continuu și permanent servicii publice de adăpostire a 
animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost.  

 

(2) Serviciile publice prevăzute la alin.(1) se asigură prin: 

a) organizarea și funcționarea unor adăposturi proprii, 

înregistrate sanitar veterinar în condiții stabilite prin 

ordin al președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

 
b) încheierea unor contracte cu grădini zoologice în 
scopul adăpostirii animalelor din fauna sălbatică; 

        c) încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini 
fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Serviciile publice prevăzute la alin.(1) constau în 
capturarea/preluarea/ridicarea, transportul, cazarea, 
hrănirea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La articolul 24
3
 alineatul  (2), litera c) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

c)  încheierea unor contracte cu adăposturi pentru 
câini fără stăpân sau cu alte  adăposturi pentru 
animale domestice, pentru găzduirea pe termen 
nelimitat, fără eutanasiere. Adăposturile publice 
si private vor oferi conditii decente de cazare. 
Adăposturile pentru câini fără stăpân nu vor 
practica eutanasia ca metoda de control a 
populației canine, in cazul cainilor cazati 
temporar si aflati in situatii de pericol. 

 

 

 

La articolul 24
3
 alineatul (3), se introduc 

literele a) si b) cu următorul cuprins: 

 a) Serviciile publice prevăzute la alin.(1) 
constau în capturarea/preluarea/ridicarea, 
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Nr. crt. Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

conform legislației sanitar veterinare. 

 

 

 

 

 

 

 

(4)După trecerea unei perioade de 30 de zile de la cazare, 
animalele pot fi date în custodie temporară unor organizații 
neguvernamentale care fac dovada îndeplinirii condițiilor 
de adăpostire și îngrijire a acestora. 

 

 

 

 

transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, 
vaccinarea și controlul bolilor conform 
legislației sanitar veterinare.  

b) Aceste actiuni se pot desfasura in colaborare 
cu reprezentantii organizatiilor de protectie a 
animalelor, conform legii. Organizatiile pentru 
protectia animalelor vor fi consultate, vor incheia  
protocol de colaborare, vor participa la actiuni, 
vor emite un punct de vedere, le va fi permis sa 
aduca si sa aiba acces la dovezi, in monitorizarea 
tuturor cazurilor 

Nr. 

crt. 

Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

4 Art. 244– (1) Ordinul de plasare în adăpost a animalului se 
pune în executare de îndată de către personalul ce asigură 
serviciile publice prevăzute la art. 243 alin.(1). 

(2) În situația în care este necesară curmarea suferințelor 
fizice inutile ale animalului rănit, serviciile publice 
prevăzute la art. 243 alin.(1), prin medici veterinari, 
efectuează eutanasia acestuia la fața locului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Preluarea cadavrelor în vederea neutralizării se 

realizează prin grija consiliilor locale ale unităților 
administrativ-teritoriale 

 

 

La articolul 24
4
 , alineatul (2) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

(2) Curmarea suferinţelor fizice inutile şi 
irecuperabile ale animalului rănit poate fi decisă 
doar după transportarea animalului la clinică 
specializată, unde vor fi efectuate, folosind 
aparatura de specialitate, toate investigaţiile 
necesare stabilirii diagnosticului de către cel 
puţin doi medici veterinari, care sunt obligaţi să 
semneze şi să ştampileze fişe de analiză medicală 
care vor fi incluse în dosarul cazului.  
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Nr. crt. Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

5 
Art. 245  

 

(1) Ordinul de plasare în adăpost a animalului poate fi 

contestat de deținătorul animalului în condițiile 
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, 

cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În situația în care ordinul de plasare în 
adăpost a animalului nu se contestă în termenul 
prevăzut de Legea contenciosului administrativ 

nr.554/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, animalul se consideră abandonat. 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

6 
2. La articolul 30, după alineatul (3), se 

introduc trei noi alineate, alin. (4)-(6), cu 

următorul cuprins: 

 

„(4) Pentru verificarea sesizărilor privind 

animalele aflate în situație de pericol și în scopul 

cunoașterii situației de fapt, polițiștii au dreptul 

de a pătrunde în domiciliul sau reședința oricărei 

persoane fizice, fără acordul acesteia, precum și 
în sediul oricărei persoane juridice, fără acordul 
reprezentantului legal al acesteia, dacă 

2. La articolul 30, după alineatul (3), 

se introduc trei noi alineate, alin. 

(4)-(6), cu următorul cuprins: 

 

„(4) Pentru verificarea sesizărilor 

privind animalele aflate în situație de 

pericol și în scopul cunoașterii 

situației de fapt, polițiștii au dreptul de 

a pătrunde în domiciliul sau reședința 
oricărei persoane fizice, fără acordul 

acesteia, precum și în sediul oricărei 
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Nr. crt. Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

informațiile aflate la dispoziția polițiștilor indică 

faptul că în acele spații se află un animal în 

situație de pericol potrivit art. 241 alin.(2) lit.a)-
d). 

 
 

 

(5) Polițiștii pot folosi forța și mijloacele din 

dotare, în mod adecvat și proporțional, pentru a 

pătrunde în spațiile prevăzute la alin. (4). 
 

(6) Acțiunile polițiștilor în spațiile prevăzute la 
alin. (4), inclusiv cele de pătrundere, pot fi 
înregistrate cu mijloacele audiovideo sau foto din 

dotare, fără consimțământul persoanelor. 

 

 

 

persoane juridice, fără acordul 
reprezentantului legal al acesteia, dacă 

informațiile aflate la dispoziția 

polițiștilor indică faptul că în acele 

spații se află un animal în situație de 
pericol potrivit art. 241 alin.(2) lit.a)-
d), cu mandat de perchezitie 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

7  

Art. II  

La alineatul (1) al articolului 26 din Legea nr. 
218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 170 din 2 martie 2020, 
după punctul 16 se introduce un nou punct, pct. 
161, cu următorul cuprins: 

 
„161. desfăşoară activităţi specifice, direct sau în 

cooperare cu alte entități publice sau private, 
potrivit competenţelor stabilite prin lege, pentru 

protecția animalelor;” 
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Nr. crt. Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

 

Nr. 

crt. 

Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

8 Art. III – În vederea aplicării dispozițiilor art. II, prin 
derogare de la prevederile art. 9 alin.(22) și (5) din Legea 
nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru încadrarea funcțiilor de 
polițist din structura Poliției Române cu atribuții în 
protecția animalelor se transferă, fără examen sau concurs, 
personal specializat în medicină veterinară din cadrul 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, cu acordul acestuia, în numărul și 
structura de posturi stabilite prin ordin al ministrului 
afacerilor interne. 

 

 

 

Articolul  III se modifică și se introduc 3 noi 

litere de la a) la c) , cu  urmatorul cuprins: 

a) Art. III - În vederea aplicării dispozițiilor 
art. II, prin derogare de la prevederile art. 9 

alin.(22) și (5) din Legea nr. 360/2002 

privind Statutul polițistului, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru încadrarea 

funcțiilor de polițist din structura Poliției 

Române cu atribuții în protecția animalelor 
se incadreaza medici veterinari de libera 
practica, în urma unui examen public.  

b) Sunt  incomptatibili pentru incadrare 
medicii veterinari care au fost condamnati 
penal pentru infractiuni de coruptie, abuz in 
serviciu, gestiune frauduloasa, delapidare 
sau cruzimi impotriva animalelor ori li s-au 
aplicat amenzi contraventionale referitoarea 
la Lege 205/2004 privind protectia 
animalelor 

c) E oferită oricărui medic veterinar practicant 
posibilitatea de a fi prezent la acţiunile 
specifice rezolvării cazului şi de a avea 
acces la dosarul oricărui caz, inclusiv 
fotografii şi înregistrări audio/video ale 
investigaţiei şi consultării medicale. Medicii 
veterinari care participă la acţiuni şi/sau 
analizează investigaţiile pot emite, sub 
semnătură, păreri şi recomandări, care vor fi 
atunci înscrise în dosarul cazului şi 
publicate. 

Nr. 

crt. 

Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

9 
Art. IV  

 Serviciile publice de adăpostire a animalelor ce 
fac obiect al ordinului de plasare se 

operaționalizează în termen de 60 de zile de la 
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Nr. crt. Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

data publicării în Monitorul Oficial al României a 

prezentei ordonanțe de urgență. 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

10 Art. V – (1) Pentru o perioadă de 180 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentului articol, Ministerul 
Afacerilor Interne, Poliţia Română și Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
desfăşoară activităţi de informare a populaţiei cu privire la 
dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență 

 

 

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin 
intermediul mai multor instrumente şi/sau acţiuni specifice, 
cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă şi 
informare prin mass-media, postarea informaţiilor pe 
pagina de internet a instituţiei, organizarea unor acţiuni 
specifice în trafic, ori cu ocazia executării unor misiuni de 
ordine publică. 

 

 

 

La articolul V , alineatul (1) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

(1) Primăriile de sector din București, cât și 
primăriile din țara vor constitui puncte de 
informare permanenta, ca masura de interes 
național a stopării abuzurilor și a abandonului 

 

 

Nr. 

crt. 

Textul Ordonanţei de urgență Amendament propus 

11 Art. VI – Dispozițiile art. I referitoare la emiterea ordinului 
de plasare în adăpost a animalului se aplică la 60 de zile de 
la data publicării în Monitorul Oficial al României a 
prezentei ordonanțe de urgență. 

 

 

 

 

 

 

La redactarea propunerilor in Grupul de lucru au participat următoarele persoane juridice si 
fizice (in ordine alfabetica):  
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Asoc. „A doua Sansa”, pres. Puican Iulian, Ramnicu Valcea 

Asoc. CARPE, pres. Carmen Mandescu, Bucuresti 

Asoc. „Cutu, cutu”, pres. Pisla Marcela, Bucuresti 

Asoc. „Lizuca”, vicepres. Tunsanu Cristian, Bucuresti 

Asoc. „Phoenyx animale”, pres. Radu Magda, Giurgiu 

Asoc. Tomita, pres. Mocanu Mihaela, Bucuresti 

LLARA- Legal lab for animal rights, pres. David Viorel, av. Cozea Alina Loredana, Bucuresti 

READC- Registrul de evidenta a animalelor de companie, pres. Marin Bleidner, Turda 

 

 

Bacanu Aurelia 

Badicu Elena 

Dragomir Nicoleta 

Dragu Bogdan 

Enulescu Luminita 

Flaitaru Silvia 

Honceriu Elena 

Ilie Irina 

Lipenschi Ana Maria 

Modiga Mihai 

Olariu Maria 

Paraschiv Elena 

Stoian Tamara 

Tomescu Daniel 

Tomescu Mirela 
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