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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice 

Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională 

Nr. 4c-5/412 
 

Nr. 4c-15/620 
 

 
 București, 17.09.2019 

 
 
 

 
Către, 

 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN ÎNLOCUITOR asupra 

proiectului de Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate 

serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor 

publice din România, transmis spre dezbatere, în fond, Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională  cu adresa nr. PLx.  495 din 3 octombrie 2018, în 

vederea întocmirii raportului comun. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice.  

      

PREȘEDINTE, 
 

Alexandru STĂNESCU 
 

PREȘEDINTE, 
 

Ion MOCIOALCĂ 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională 

Nr.4c-5/412 Nr.4c-15/620 
  

                                                                                                                                                                Prezentul raport înlocuiește în totalitate 
 raportul comun  transmis în data de 04.12.2018  

 
 
 

R A P O R T     C O M U N   Î N L O C U I T O R   
asupra proiectului de Lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau 

declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România 
(PLx. 495/2018) 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau 
destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România, transmis cu 
adresa nr. PLx. 495 din 3 octombrie 2018, și înregistrat la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice cu nr. 4c-5/722/28.11.2018  și la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr 4c-15/620/04.10/ 2018. 
 În ședința din 20 martie 2019, plenul Camerei Deputaților, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat 
cu modificările și completările ulterioare,  a hotărât retrimiterea proiectului de Lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau 
destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România, Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
sesizate în fond, în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport comun. 
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Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 362/20.04.2018, avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
Guvernul, prin actul nr.1206/DPSG/27.06.2018, susține adoptarea inițiativei legislative cu observații. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 26 septembrie 2018. 
 Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu avizul nr. 4c-13/809/15.10.2018 și Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriulu, cu avizul nr. 4c-7/424/16.10. 2018, au avizat favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal prin care animalele de serviciu care au aparţinut 
instituţiilor şi structurilor publice din România, cum ar fi animalele care au servit în teatrele de operaţii, în misiuni ale Armatei, Poliţiei 
şi ale altor structuri ale Statului român, vor avea dreptul la hrană şi îngrijire şi după scoaterea din funcţiune, din momentul retragerii din 
activitate pe caz de boală. De asemenea, se propune ca din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a 
Guvernului, să fie alocate sume, instituţiilor şi structurilor publice prevăzute la art.2 alin.(1) din proiectul de lege  

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, membrii celor două comisii sesizate în fond au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a dezbătut proiectul de lege în ședința din data 
de 25 iunie 2019. 
 Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost prezenți la lucrări  conform 
listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, la lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul 
Sorin-Claudiu Roșu-Mareș – secretar de stat. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru agricultură au hotărât,  în unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege  mai sus menționat cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport comun înlocuitor. 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat proiectul de lege în şedinţa din ziua de 17 
septembrie   2019. 

La ședința Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională deputații au fost prezenţi conform listei de prezență. 
În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, la lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, partea Ministerului Afacerilor Interne, domnul secretar de stat, 
Ciprian Florescu.    

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât în unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege privind întreținerea animalelor de 
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serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România,  cu 
amendamente admise care se regăsesc în anexa la prezentul raport comun înlocuitor. 
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

În conformitate cu prevederile art.76 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
Ion MOCIOALCĂ 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 

 
 
 
 

SECRETAR, 
Dumitru LUPESCU 

Șef serviciu, Anton Păștinaru 
                     Consilier parlamentar, Gabriela Amalia Ciurea   

 
                                Consilier parlamentar, Cătălin Chiper                 
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Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE -  PLx 495/2018 

 În urma dezbaterilor, Comisiile  propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului)   

Motivarea amendamentelor 

1. LEGE 
privind întreținerea animalelor de serviciu 
sau destinate serviciului scoase din 
funcțiune sau declasate care aparțin 
instituțiilor și structurilor publice din 
România 

 
Nemodificat 

 

2. Art.1.- Animalele de serviciu sau destinate 
serviciului care aparțin instituțiilor și 
structurilor publice din România, au dreptul la 
hrană și îngrijire, conform prevederilor legale 
în vigoare și după scoaterea din funcțiune sau 
declasare. 

Nemodificat  

3. Art. 2.- (1) Animalele de serviciu sau destinate 
serviciului sunt animalele specializate pe 
categorii de serviciu, cele reprezentând 
tineretul în creștere și cele de reproducție care 
aparțin instituțiilor și autorităților publice din 
România. 
            (2) Scoaterea din funcțiune și 
declasarea animalelor prevăzute la alin.(1) sunt 
stabilite prin reglementări ale instituțiilor și 
autorităților publice deținătoare. 

Nemodificat  

4. Art.3.- După scoaterea din funcțiune sau 
declasarea animalelor de serviciu sau destinate 
serviciului, acestora li se vor asigura:

Nemodificat  
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a)dreptul la îngrijire pe viață, prin asigurarea 
accesului la servicii medicale regulate, 
respectiv hrănire, adăpostire și posibilitatea de 
mișcare; 
b)spații de cazare disponibile la unitatea 
deținătoare, menținerea la unitatea deținătoare 
pe toată perioada vieții, cu drepturile aferente 
și folosirea acestora pentru activitățile pe care 
le mai pot desfășura și nu sunt luate în calcul la 
necesarul de efective; 
c)adăpost în alte locații aparținând aceleiași 
instituții sau autorități publice, până la cedarea 
lor cu titlu gratuit; 
d)condițiile necesare pentru a putea fi cedate 
cu titlu gratuit către instructorii și conducătorii 
lor, sau către alte persoane interesate. 

5. Art.4.- (1) Cedarea cu titlu gratuit a animalelor 
de serviciu sau destinate serviciului din 
momentul scoaterii din funcțiune sau al 
declasării se va efectua cu prioritate către 
instructorii sau conducătorii acestor animale. 
(2) Pentru facilitarea procesului de oferire cu 
titlu gratuit a animalelor de serviciu sau 
destinate serviciului din momentul scoaterii 
din funcțiune sau al declasării, instituțiile 
prevăzute la art. 2 alin.(1) vor pune la 
dispoziție, pe site-ul propriu, informațiile 
privind animalele ce vor fi cedate cu titlu 
gratuit. 
(3) Instituțiile prevăzute la art.2 alin. (1) vor 

Nemodificat  
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evalua fiecare adopție în parte, în funcție de 
interesul și nevoile fiecărui animal. 
(4) Cedarea cu titlu gratuit a animalelor de 
serviciu sau destinate serviciului din momentul 
scoaterii din funcțiune sau al declasării se va 
face pe baza unui proces-verbal de predare-
primire între unitatea deținătoare și adoptor și a 
unei declarații pe propria răspundere prin care 
adoptorul precizează că deține mijloace 
financiare pentru a oferi condițiile impuse de 
legislația privind protecția animalelor. 
(5) În situația în care animalele nu au fost 
adoptate conform alin.(1)-(4), acestea vor fi 
menținute în adăposturile aparținând 
instituțiilor și autorităților publice deținătoare.

6. Art.5.- (1) Începând cu data intrării în vigoare 
a prezentei legi, prin derogare de la prevederile 
art. 30 alin.(2) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările și 
completările ulterioare, din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, prin 
hotărâre a Guvernului, vor fi alocate sume 
autorităților prevăzute la art. 2 alin.(1) din 
lege. 
 
(2) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile 
de la data publicării ei în Monitorul Oficial, 
Partea I. 

Art.5.-(1) Cheltuielile pentru asigurarea 
hranei și îngrijirea animalelor de serviciu 
sau destinate serviciului, după scoaterea 
din funcțiune sau declasarea lor, se 
finanțează de la bugetul de stat prin 
bugetele autorităților prevăzute la art. 2 
alin. (1) din lege, după caz. 
Autori:  
Comisia pentru agricultură 
Comisia pentru apărare 
(2) Prezenta lege intră în vigoare la 1 
ianuarie 2020. 
Autori:  
Comisia pentru agricultură 
Comisia pentru apărare 
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