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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 Secțiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

LEGE 

pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor 

 

            

 Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

            

 1. Descrierea situației   
actuale 

 

Câinele reprezintă primul animale pe care omul l-a 
domesticit. 

De milenii, omul și câinele formează un parteneriat care 
a dus la catalogarea acestui animal ca fiind ”cel mai bun 
prieten al omului”. 

De-a lungul timpului, omul a văzut în câine atât un 
companion drag cât și un ajutor de nădejde, un camarad 
am putea spune, în îndeplinirea activităților zilnice 
(vânătoare, păstorit, etc.). 

Astfel, la nivel mondial am fost omologate până un 
prezent un număr de peste 300 de rase de câini care sunt 
recunoscute de diferite federații/asociații internaționale, 
dintre care amintim: 

- A.C.W. (Alianz Canine Worldwide); 

- F.C.E. (Federatia Chinologica Europeana); 

- T.K.C. (The Kennel Club-UK); 

- A.D.F. (American Dog Federation); 

- A.K.C. (American Kennel Club-USA); 

- F.C.I. (Federația Chinologică Internațională); 
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- W.D.F. (World Dog Federation). 

De precizat este faptul că, fiecare dintre aceste peste 300 
de rase de câini recunoscute la nivel internațional, are 
istoricul ei, particularitățile ei, scopul pentru care a fost 
creată precum și anumite trăsături fizice și 
comportamentale care sunt detaliate în cadrul 
standardelor lor și care le fac unice. 

Astfel, întâlnim rase de câini care au o istorie veche de 
2000-5000 de ani (conform dovezilor istorice și 
arheologice) precum și rase de câini care au o vechime de 
doar 100-200 de ani sau, în unele cazuri, chiar mai puțin. 

În acest sens, subliniem faptul că, unele dintre rasele de 
câini recunoscute la nivel internațional au fost create 
pentru a desfășura anumite activități specifice pe care le-
au îndeplinit din negura istoriei și până în zilele noastre. 

Cu titlu de exemplu, amintim rasele de câini ciobănești a 
căror datorie a fost, este și va fi aceea de a însoți și proteja 
turmele de oi și capre, cirezile de vite precum și ciobanii 
care le au în proprietate, în condiții extrem de vitrege. 

Astfel, câinii din rasele de ciobănești românești 
(Ciobănesc Românesc Carpatin, Ciobănesc Românesc 
Mioritic, Ciobănesc Românesc de Bucovina, Ciobănesc 
Românesc Corb) precum și rasele de câini ciobănești din 
alte țări (de ex. Kangal, Ciobănesc Caucazian, Ciobănesc 
de Asia Centrală, Akbash etc.), în 
îndeplinirea ”atribuțiilor de serviciu” au avut mereu de 
înfruntat animale de pradă de mari dimensiuni dintre care 
amintim ursul, lupul, râsul precum și, în unele zone de pe 
glob, leopardul zăpezilor (irbisul), sau animale care, fără 
a fi considerate animale de pradă, au reprezentat o 
amenințare pentru animalele domestice și persoanele care 
le dețin (de ex. mistrețul). 

Pentru a minimiza pe cât posibil riscul ca aceste animale 
să rănească grav câinii ciobănești, în luptele directe și 
foarte frecvente pentru apărarea turmelor/cirezilor de 
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animale domestice, ciobanii, încă din timpuri străvechi, 
au practicat codomia și cuparea urechilor. 

Așadar, de mii de ani, conform dovezilor istorice, 
inclusiv conform unor reprezentări grafice foarte vechi, 
câinii de pază și apărare a turmelor și cirezilor au avut 
cozile scurtate (parțial sau total) precum și urechile 
cupate. 

Aceste practici s-au transformat în adevărate tradiții 
păstorești, transmise din generație în generație de-a 
lungul istoriei, cu scopul exclusiv de a proteja, pe cât mai 
mult posibil, acești câini. 

Mai mult decât atât, codomia și cuparea urechilor nu au 
fost practicate doar în cazul câinilor ciobănești ci și în 
cazul unora dintre rasele de câini de vânătoare. 

Astfel, având în vedere mediul de lucru al acestor câini 
(terenuri foarte accidentate, lăstărișuri, mărăcinișuri, 
tufării, stâncării etc.), din vremuri străvechi, vânătorii, 
pentru a-și proteja câinii de accidente nedorite sau de 
atacuri ale animalelor vânate, mai mari sau mai mici (cum 
ar fi urs, lup, râs, mistreț, viezure, șacal, vulpe etc) în 
funcție de zona geografică și de tara unde se practica 
vânătoarea, au practicat codomia și cuparea urechilor. 

Dintre rasele de câini de vânătoare cărora le-au fost 
aplicate astfel de intervenții chirurgicale, încă de la 
formarea acestora ca și rase, amintim, cu titlu de exemplu, 
rase precum English Cocker Spaniel, Springer Spaniel, 
Brac German, Dogo Argentino, Fox Terrier, Jack Russell 
Terrier, Airedale Terrier, Jagd Terrier etc. 

De asemenea, după cum cunoaștem, câinele reprezintă 
unul dintre cele mai eficiente mijloace de pază și protecție 
a persoanelor și bunurilor. 

În acest scop a fost folosit, de asemenea, din vremuri de 
mult apuse. 
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Astfel au fost create rase specializate în paza și apărarea 
persoanelor, bunurilor și a proprietăților. 

Și în aceste spețe, pentru a reduce pe cât posibil riscul ca 
exemplarele canine folosite în acest scop să fie rănite de 
răufăcători, în cazul în care s-ar ajunge la o luptă corp la 
corp, acestor câini le-au fost efectuate intervenții 
chirurgicale de tipul codomiei și cupării urechilor. 

Dintre rasele utilizate în acest scop, de-a lungul istoriei și 
până în prezent, putem aminti, de asemenea cu titlu de 
exemplificare, rase precum Cane Corso, Mastino 
Napoletano, Presa Canario, Dobermann, Rottweiler etc. 

Subliniem faptul că, toate aceste rase au fost 
standardizate la nivel internațional ținându-se seama de 
istoricul lor, de utilitatea lor, de particularitățile lor 
precum și de trăsăturile lor fizice și comportamentale, 
inclusiv prezența codomiei și a cupării urechilor, pentru 
aceleași considerente pentru care aceste intervenții 
chirurgicale au fost operate încă de la apariția raselor 
supuse discuției. 

După cum se poate constata din cele anterior expuse, 
codomia și cuparea urechilor nu au fost practicate 
exclusiv pentru o anumită grupă de câini, nu au fost 
specifice unei singure activități pe care câinele o avea și 
încă o are, ca și rasă, de îndeplinit, nu au apărut pe 
teritoriul unei singure țări sau regiuni geografice și au 
vizat ca scop unic protejarea câinelui și nu practicarea 
unor activități care să fie considerate de legiuitor ca fiind 
infracțiuni (ex. lupte de câini, lupte provocate între câini 
și alte animale etc.). 

Desigur, cuparea urechilor spre exemplu este o activitate 
întâlnită și la rasa American Pit-bull Terrier, din 
considerente clasificate de legiuitor ca fiind fapte de 
natură penală, care nu fac obiectul prezentului proiect de 
lege, cu atât mai mult cu cât rasa de referință are regim 
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special pe teritoriul României, conform prevederilor 
legale în vigoare. 

Astfel de practici sunt condamnabile și ele trebuie să 
rămână în afara legii. Conform prevederilor legale în 
vigoare, aceste spețe sunt reglementate în mod diferit fără 
nicio legătură juridică cu intervenția legislativă propusă 
prin prezentul proiect de lege. 

La nivelul țării noastre, protecția animalelor, indiferent de 
specie, rasă și varietate de culoare, a fost reglementată 
prin Legea nr. 205/2004. 

În conformitate cu prevederile art. 6 din acest act 
normativ: 

Art. 6 - (1) În sensul prezentei legi, prin rău tratament se 
înţelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea 
animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, 
precum şi neasigurarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. 
(1). 

(2) În sensul prezentei legi, prin cruzime faţă de animale 
se înţelege: 

  a) omorârea animalelor, cu intenţie; 

  b) practicarea tirului pe animale domestice sau 
captive; 

  c) organizarea de lupte între animale sau cu animale; 

  d) folosirea de animale vii pentru dresajul 
animalelor sau pentru a le controla agresivitatea; 

  e) folosirea de animale pentru expoziţii, spectacole, 
publicitate, realizare de filme şi în scopuri asemănătoare, 
dacă aceste activităţi le provoacă suferinţe fizice şi 
psihice, afecţiuni sau răniri; 

  f) abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui 
existenţă depinde de îngrijirea omului; 
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  g) administrarea de substanţe destinate stimulării 
capacităţilor fizice ale animalelor în timpul competiţiilor 
sportive, sub forma dopajului; 

  h) maltratarea şi schingiuirea animalelor; 

  i) intervenţiile chirurgicale destinate modificării 
aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum 
ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor 
vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor; 

  j) provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice 
mijloace; 

  k) despărţirea puilor de mamă până la vârsta de 
minimum opt săptămâni de viaţă; 

  l) capturarea animalelor prin alte metode decât cele 
prevăzute de lege; 

  m) folosirea armelor cu tranchilizant în alte situaţii 
decât pentru imobilizarea animalelor. 

De asemenea, conform prevederilor art. 19 și art. 20 din 
lege: 

”Art. 19 - (1) Animalele sunt supuse intervenţiilor 
chirurgicale numai în cazurile motivate. 

  (2) Intervenţiile chirurgicale se efectuează sub 
anestezie locală sau, după caz, generală, numai de către 
medici veterinari. 

  (3) Intervenţiile chirurgicale se efectuează în spaţii 
autorizate, cu excepţia situaţiilor în care intervenţia se 
impune la faţa locului. 

  (4) Manoperele medicale care pot provoca suferinţă 
animalului trebuie efectuate de către medicul veterinar. 

Art. 20 - Prin excepţie de la dispoziţiile art. 19 alin. (2), 
în cazul animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în 
alte scopuri experimentale, intervenţiile chirurgicale ori 
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alte tratamente pot fi efectuate şi de alte persoane care au 
calificarea necesară. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 25 și 26 din 
lege: 

”Art. 25 - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă: 

  a) uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept; 

  b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe 
animale sălbatice captive; 

  c) organizarea de lupte între animale sau cu animale; 

  d) folosirea de animale vii pentru dresajul 
animalelor sau pentru a le controla agresivitatea; 

  e) rănirea sau schingiuirea animalelor; 

  f) intervenţiile chirurgicale destinate modificării 
aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum 
ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor 
vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor. 

  g) folosirea animalelor aparţinând subîncrengăturii 
vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în 
captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, 
circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, 
precum şi în orice alte tipuri de spectacole similare. 

(2) În cazul condamnării pentru una dintre infracţiunile 
prevăzute la alin. (1), instanţa poate dispune ca pedeapsă 
complementară interdicţia de a deţine animale pentru o 
perioadă de la un an la 5 ani. 

Art. 26 - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: 

  a) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1); 

  b) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) lit. e)-
g),k) şi m); 

  c) nerespectarea dispoziţiilor art. 14; 
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  d) nerespectarea dispoziţiilor art. 30 alin. (3). 

  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se 
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 de lei. 

 11 În cazul proiectelor de 
acte normative care 
transpun legislație 
comunitară sau creează 
cadrul pentru aplicarea 
directă a acesteia, se vor 
specifica doar actele 
comunitare în cauză, 
însoțite de elementele de 
identificare ale acestora. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.             

 2. Schimbări preconizate Prin prezentul proiect de lege se propune completarea 
Legii nr. 205/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, după cum urmează: 

1) După articolul 6 se introduce un nou articol, art. 61, cu 
următorul cuprins: 

”Art. 61 – Prin excepție de la prevederile lit. i) a alin. (2) 
al art. 6, în cazul câinilor de rasă, codomia și cuparea 
urechilor nu sunt considerate cruzime față de animale cu 
condiția ca acestea să fie efectuate strict în condițiile 
alin. (2)-(4) ale art. 19 și exclusiv în cazul raselor de câini 
care, prin natura, utilitatea și istoricul lor, necesită 
efectuarea acestor intervenții chirurgicale.” 

2) După articolul 26 se introduce un nou articol, art. 261, 
cu următorul cuprins: 

”Art. 261 – Nu constituie infracțiune sau contravenție, 
intervențiile chirurgicale efectuate în conformitate cu 
prevederile art. 61.” 

Astfel, raționamentul în fapt și în drept pentru care sunt 
propuse aceste intervenții legislative este acela că, așa 
cum am arătat la secțiunea ”Descrierea situației actuale”, 
în România sunt foarte multe rase de câini care au fost, 
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sunt și vor fi utilizate în scopul pentru care aceste rase au 
fost create. 

În acest sens precizăm că, pentru rasele de câini folosite 
la paza turmelor și a cirezilor, pentru unele rase de câini 
de vânătoare precum și pentru unele rase de câini de pază 
și apărare a proprietăților, pentru protecția individuală a 
fiecărui câine care face parte din aceste rase și care 
îndeplinește activitățile pentru care rasa din care face 
parte a fost creată, este necesară în continuare practicarea 
acelor intervenții chirurgicale care constau în codomie și 
cuparea urechilor. 

Dincolo de tradițiile istorice, dincolo de însăși istoria 
acestor rase de câini precum și dincolo de modul în care 
inițial au fost omologate la nivel internațional, aceste 
intervenții chirurgicale sunt absolut necesare pentru 
siguranța acestor câini în îndeplinirea zilnică a 
îndatoririlor pe care le au, de foarte multe ori ca și câini 
utilitari, în diverse domenii.  

Practicarea codomiei și a cupării urechilor la aceste rase 
de câini nu are absolut nicio legătură cu practicarea 
cupării urechilor la unii câini din rase considerate a 
fi ”rase de luptă”. 

Subliniem faptul că, pentru rasele care fac obiectul 
prezentei intervenții legislative, intervențiile 
chirurgicale despre care am făcut vorbire, se vor efectua 
exclusiv sub anestezie locală sau, după caz, generală, și 
numai de către medici veterinari, în spaţii autorizate, cu 
excepţia situaţiilor în care intervenţia se impune la faţa 
locului (ex. necesitatea cupării unui câine de stână adult 
a cărei ureche a fost sfâșiată de lup, în lupta pe care 
câinele a purtat-o cu prădătorul, pentru protejarea turmei 
de oi). 

De asemenea, manoperele medicale care pot provoca 
suferinţă animalului trebuie efectuate exclusiv de către 
medicul veterinar, conform prevederilor legale în 
vigoare. 
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 3. Alte informații    În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 
205/2004, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

”Art. 8 - Animalele folosite în scopuri experimentale 
sunt supuse unor reguli de protecţie specifice, fără a li 
se provoca suferinţe inutile.” 

De asemenea, conform prevederilor art. 12 din același 
act normativ: 

”Art. 12 - (1) Deţinătorii de animale au obligaţia de a 
îngriji şi trata în mod corespunzător un animal bolnav 
sau rănit. 

 (2) Autoritatea sanitară veterinară poate dispune 
tăierea sau uciderea, după caz, a unui animal bolnav 
ori rănit, pentru a-l scuti de suferinţe fizice şi psihice 
inutile, în condiţii stabilite prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor. 

  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică 
animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte 
scopuri experimentale.” 

      În conformitate cu prevederile art. 20 din lege: 

”Art. 20 - Prin excepţie de la dispoziţiile art. 19 alin. 
(2), în cazul animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice 
sau în alte scopuri experimentale, intervenţiile 
chirurgicale ori alte tratamente pot fi efectuate şi de 
alte persoane care au calificarea necesară.” 

Mai mult decât atât, conform prevederilor art. 24 din 
aceeași lege: 

”Art. 24 - Animalele pot fi folosite pentru cercetare 
ştiinţifică, diagnosticarea de boli, producerea unor 
medicamente sau produse biologice, atunci când 
obiectivul activităţii nu poate fi atins prin alte metode 
ce nu implică folosirea animalelor.” 

Așadar, după cum se poate constata cu claritate, 
legiuitorul permite în România, folosirea animalelor 
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pentru cercetare științifică și permite inclusiv ca 
acestora să li se provoace suferințe cu condiția ca 
suferințele respective să nu fie inutile. 

Raportat la obiectul de reglementare a prezentei 
propuneri legislative, se constată cu atât mai mult 
necesitatea ca legiuitorul să permită, pentru anumite 
rase de câini, practicarea codomiei și a cupării 
urechilor având în vedere faptul că, aceste intervenții 
chirurgicale, efectuate strict cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, nu numai că nu 
provoacă suferințe animalelor (câinilor în speță) ci 
chiar sunt efectuate pentru protejarea acestora și 
limitarea cât mai mult a posibilității ca respectivii 
câini să fie răniți (deci să li se producă suferințe) 
atunci când își îndeplinesc sarcinile pentru care sunt 
folosiți (pentru care au fost create rasele din care fac 
parte). 

 Secțiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al actului normativ 

           

 1.Impactul 
macroeconomic  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.             

 1ˆ1 Impact asupra 
mediului concurențial și 
domeniul ajutoarelor de 
stat 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.             

 2. Impactul asupra
mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.             

 2.1 Impactul asupra 
sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.             

 2.2 Impactul asupra 
întreprinderilor mici și 
mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.             

 3.  Impactul social  .             
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 4. Impactul asupra 
mediului 

Actul normativ nu are impact în acest domeniu. 

 

            

 5. Alte informații Nu este cazul 

 

            

 Secțiunea a 4-a. 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

                          

 Indicatori Anul 

Curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

pe 5 ani 

                           

 1        2       3          4        5         6 7                            

 1. Modificări ale
veniturilor bugetare,
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din
acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugetele locale: 

i) impozit pe profit 

c) bugetul 
asigurărilor sociale
de stat: 

(i) contribuții de 
asigurări 

 

Actul normativ nu are impact în acest domeniu. 

                           

 2. Modificări ale 
cheltuielilor 
bugetare, 

plus/minus, din 
care: 

 

Actul normativ nu are impact în acest domeniu. 
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a) buget de stat, 
din acesta: 

(i) cheltuieli de 
personal 

(ii) bunuri şi 
servicii 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de 
personal 

(ii) bunuri şi 
servicii 

c) bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat: 

(i) cheltuieli de 
personal 

(ii) bunuri și 
servicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Impact 
financiar, 
plus/minus, din 
care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

Actul normativ nu are impact în acest domeniu. 

 

                           

 4. Propuneri 
pentru acoperirea 
creșterii      
cheltuielilor 
bugetare 

Actul normativ nu are impact în acest domeniu. 

 

                           

 5. Propuneri 
pentru a 
compensa 
reducerea  

Actul normativ nu are impact în acest domeniu.                            
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veniturilor 
bugetare 

 6.Calcule 
detaliate privind 
fundamentarea 
modificărilor 
veniturilor și/sau 
cheltuielilor 
bugetare 

Actul normativ nu are impact în acest domeniu.                            

 7. Alte informații Nu este cazul. 

 

                           

                                                            Secțiunea a 5-a. 

Efectele actului normativ asupra legislației în vigoare 

                          

 Măsuri normative 
necesare pentru 
aplicarea 
prevederilor 
actului normativ: 

a) acte normative 
în vigoare ce vor fi 
modificate sau 
abrogate, ca 
urmare a intrării în 
vigoare a 
proiectului de act 
normativ; 

b) acte normative 
ce urmează a fi 
elaborate în 
vederea 
implementării 
noilor dispoziții  

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 

                           

 1^1 
Compatibilitatea 
actului normativ cu 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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legislația în 
domeniul 
achizițiilor publice 

 

 

 2. Conformitatea 
actului normativ cu 
legislația 
comunitară în 
cazul proiectelor ce 
transpun prevederi 
comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

 

                           

 3. Măsuri 
normative necesare 
aplicării directe a 
actelor normative 
comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                            

 4. Hotărâri ale 
Curții de Justiție a 
Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

                           

 5. Alte acte 
normative 
și/sau documente 
internaționale din 

care decurg 
angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

                           

 6. Alte informații Nu au fost identificate. 

 

                           

                                                       Secțiunea a 6-a. 

Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

                          

 1. Informații 
privind procesul de    
consultare cu 
organizații                  
neguvernamentale, 
institute de    

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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cercetare şi alte 
organisme  
implicate 

 

 2.Fundamentarea 
alegerii  
organizațiilor cu 
care a avut loc 
consultarea, precum 
și a modului în care 
activitatea acestor 
organizații este 
legată de obiectul 
proiectului de act  
normativ. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

 

 

                           

 3.Consultările 
organizate cu 
autoritățile 
administrației 
publice locale, în 
situația în care 
proiectul de act 
normativ are ca 
obiect activități ale 
acestor autorități, în 
condițiile Hotărârii 
Guvernului nr. 
521/2005 privind 
procedura de 
consultare a 
structurilor 
asociative ale 
autorităților 
administrației 
publice locale la 
elaborarea  
proiectelor de acte 
normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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 4. Consultările 
desfășurate în 
cadrul consiliilor 
interministeriale, 
în conformitate cu 
prevederile 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
750/2005 privind 
constituirea 
consiliilor 
interministeriale 
permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 5. Informații 
privind avizarea de 
către: 

a)Consiliul 
Legislativ 

b) Consiliul 
Suprem de Apărare 
a Tării 

c)Consiliul 
Economic și Social 

d)Consiliul 
Concurenței 

e) Curtea de 
Conturi 

f) Secretariatul 
General al 
Guvernului 

 

g) Comisia de 
Dialog Social 

 

 

 

a) Este necesar avizul Consiliului Legislativ asupra
proiectului de act normativ. 

 

b) Nu este cazul  

 

c) Nu este cazul. 

 

d) Nu este cazul. 

 

e) Nu este cazul. 

 

f) Nu este cazul. 

 

 

g) Nu este cazul.  
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 6. Alte informații Nu au fost identificate. 

 

                           

                                                            Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

                          

 1. Informarea 
societății civile cu  
privire la 
necesitatea 
elaborării actului 
normativ 

 

Proiectul de Lege și Expunerea de motive aferentă acestuia 
au fost postate pe site în data de ..... 

                           

 2. Informarea 
societății civile cu 
privire la 
eventualul impact 
asupra mediului în 
urma  
implementării 
actului normativ, 
precum și efectele 
asupra sănătății și 
securității 
cetățenilor sau 
diversității 
biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                            

 3. Alte informații Nu este cazul.                            

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

               

1. Măsurile de 
punere în aplicare a    
actului normativ de 
către autoritățile 
administrației 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                
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publice centrale 
și/sau locale - 
înființarea unor noi 
organisme  sau 
extinderea 
competențelor 
instituțiilor 
existente 

2. Alte informații Nu este cazul. 

 

               

 

Pentru considerentele de mai sus, supunem aprobării proiectul de Lege pentru 
completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, prezentat alăturat. 

 

Inițiatori: 

.............. 

............ 

............ 

 


