
LEGE nr. 9 din 11 ianuarie 2008
pentru modificarea i completarea Legii nr. 205/2004 privind
protec ia animalelor
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008

    Parlamentul României adopt  prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
Legea nr. 205/2004 privind protec ia animalelor, publicat  în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 14 iunie
2004, se modific i se completeaz  dup  cum urmeaz :
    1. Articolul 3 va avea urm torul cuprins:
    "Art. 3. - De in torii de animale au obliga ia de a asigura
aplicarea normelor sanitare veterinare i de zooigien  privind
ad postirea, hr nirea, îngrijirea, reproduc ia, exploatarea,
protec ia i bun starea animalelor."
    2. Articolul 4 va avea urm torul cuprins:
    "Art. 4. - De in torii de animale au obliga ia de a avea un
comportament lipsit de brutalitate fa  de acestea, de a asigura
condi iile elementare necesare scopului pentru care sunt
crescute, de a nu le abandona i/sau izgoni."
    3. La articolul 5, dup  litera d) a alineatului (1) se
introduce o nou  liter , litera e), cu urm torul cuprins:
    "e) asisten  medical ."
    4. La articolul 5, alineatul (2) va avea urm torul cuprins:
    "(2) De in torilor de animale le este interzis s  aplice rele
tratamente i cruzimi."
    5. Articolul 6 va avea urm torul cuprins:
    "Art. 6. - (1) În sensul prezentei legi, prin r u tratament
se în elege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea
animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum i
neasigurarea condi iilor prev zute la art. 5 alin. (1).
    (2) În sensul prezentei legi, prin cruzime fa  de animale se
în elege:
    a) omorârea animalelor, cu inten ie;
    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 expozi ii, spectacole,
publicitate, realizare de filme i în scopuri asem toare, dac
aceste activit i le provoac  suferin e fizice i psihice,
afec iuni sau r niri;
    f) abandonarea i/sau alungarea unui animal a c rui existen
depinde de îngrijirea omului;
    g) administrarea de substan e destinate stimul rii
capacit ilor fizice ale animalelor în timpul competi iilor
sportive, sub forma dopajului;
    h) maltratarea i schingiuirea animalelor;



    i) interven iile chirurgicale destinate modific rii
aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi
codomia, cuparea urechilor, sec ionarea corzilor vocale, abla ia
ghearelor, coltilotul ciocului i din ilor;
    j) provocarea de suferin e fizice i psihice prin orice
mijloace;
    k) desp irea puilor de mam  pân  la vârsta de minimum opt

pt mâni de via ;
    l) capturarea animalelor prin alte metode decât cele
prev zute de lege;
    m) folosirea armelor cu tranchilizant în alte situa ii decât
pentru imobilizarea animalelor."
    6. Dup  articolul 6 se introduce un nou articol, articolul
6^1, cu urm torul cuprins:
    "Art. 6^1. - Abandonul const  în l sarea unui animal aflat în
proprietatea i îngrijirea omului, pe domeniul public, f
hran , ad post i tratament medical."
    7. Articolul 7 va avea urm torul cuprins:
    "Art. 7. - Animalele folosite în scopuri experimentale sunt
supuse unor reguli de protec ie specifice, f  a li se provoca
suferin e inutile."
    8. Dup  articolul 7 se introduce un nou articol, articolul
7^1, cu urm torul cuprins:
    "Art. 7^1. - Este interzis  eutanasierea câinilor, a
pisicilor i a altor animale, cu excep ia animalelor cu boli
incurabile constatate de medicul veterinar."
    9. La articolul 9, dup  alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urm torul cuprins:
    "(3) De in torii de animale pot de ine animale s lbatice pe o
perioad  determinat  de timp, în vederea îngrijirii i
recuper rii fizice, pentru animalele aflate în impas de
supravie uire, cu acordul Autorit ii Na ionale Sanitare
Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor."
    10. La articolul 14, alineatul (1) va avea urm torul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Transportatorii au obliga ia de a transporta
animalele în condi ii corespunz toare, în func ie de specie,
stare fiziologic , sex, vârst , categorie de produc ie, pentru a
evita r nirea ori epuizarea fizic i/sau psihic  a acestora."
    11. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul
(2), cu urm torul cuprins:
    "(2) Comisia de organizare a competi iilor i/sau de arbitraj
va cuprinde obligatoriu i un reprezentant al organiza iilor de
protec ie a animalelor."
    12. La articolul 17, dup  alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (2^1), cu urm torul cuprins:
    "(2^1) Interven iile chirurgicale se efectueaz  în spa ii
autorizate, cu excep ia situa iilor în care interven ia se impune
la fa a locului."
    13. Titlul capitolului V va avea urm torul cuprins:
    "Sacrificarea i uciderea animalelor"
    14. Articolul 19 va avea urm torul cuprins:
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    "Art. 19. - Animalele nu vor fi supuse unor suferin e inutile
în cazul sacrific rii sau uciderii."
    15. Articolul 20 va avea urm torul cuprins:
    "Art. 20. - Sacrificarea i uciderea animalelor se vor
efectua cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare."
    16. Articolul 21 va avea urm torul cuprins:
    "Art. 21. - Prevederile art. 20 nu se aplic  animalelor care,
datorit  unor accidente sau boli, trebuie sacrificate ori ucise
imediat."
    17. Articolul 22 va avea urm torul cuprins:
    "Art. 22. - Animalele pot fi folosite pentru cercetare
tiin ific , diagnosticarea de boli, producerea unor medicamente

sau produse biologice, atunci când obiectivul activit ii nu
poate fi atins prin alte metode ce nu implic  folosirea
animalelor."
    18. La articolul 23, dup  alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (1^1), cu urm torul cuprins:
    "(1^1) Constituie infrac iuni urm toarele fapte:
    a) de inerea i comercializarea de animale s lbatice de c tre
persoane fizice i juridice neautorizate, cu excep ia gr dinilor
zoologice;
    b) folosirea animalelor pentru cer etorie, în scopul
ob inerii de foloase necuvenite;
    c) faptele prev zute la art. 6;
    d) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
    e) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau
pentru a le controla agresivitatea."
    19. La articolul 23, literele a) i b) ale alineatului (2)
vor avea urm torul cuprins:
    "a) cele de la lit. a), cu amend  de la 800 lei la 1.000 lei;
    b) cele de la lit. b)-e), cu amend  de la 1.000 lei la 1.500
lei."
    20. La articolul 23, dup  alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urm torul cuprins:
    "(3) Infrac iunile prev zute la alin. (1^1) se sanc ioneaz
dup  cum urmeaz :
    a) cele de la lit. a), cu închisoare de la o lun  la un an
sau cu amend  penal  de la 500 lei la 10.000 lei i confiscarea
animalelor;
    b) cele de la lit. b), cu închisoare de la 3 luni la un an
sau cu amend  penal  de la 500 lei la 6.000 lei i confiscarea
animalelor;
    c) cele de la lit. c), cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amend  penal  de la 1.000 lei la 10.000 lei i confiscarea
animalelor;
    d) cele de la lit. d), cu închisoare de la 3 luni la un an
sau cu amend  penal  de la 1.000 lei la 2.000 lei i confiscarea
animalelor;
    e) cele de la lit. e), cu închisoare de la 3 luni la un an
sau cu amend  penal  de la 500 lei la 2.000 lei i confiscarea
animalelor."
    21. Articolul 24 va avea urm torul cuprins:



    "Art. 24. - În cazul s vâr irii de dou  ori a faptelor
prev zute la art. 23 alin. (1) lit. a) i b) de c tre
proprietarul animalelor, pe lâng  amenda contraven ional  se
aplic i m sura confisc rii animalelor. În acest caz, toate
animalele vor fi cazate în ad posturi care func ioneaz  pe lâng
consiliile locale, în vederea adop iei sau a valorific rii, în
condi iile legii."
    22. Dup  articolul 24 se introduce un nou articol, articolul
24^1, cu urm torul cuprins:
    "Art. 24^1. - În cazul constat rii unei infrac iuni, instan a
poate dispune pe seama proprietarului interdic ia de a de ine
animale pe o perioad  de 5 ani."
    23. La articolul 26, alineatul (1) va avea urm torul cuprins:
    "Art. 26. - (1) Autoritatea Na ional  Sanitar  Veterinar i
pentru Siguran a Alimentelor, Ministerul Internelor i Reformei
Administrative, prin organele abilitate, în colaborare cu
reprezentan ii organiza iilor de protec ie a animalelor,
monitorizeaz  aplicarea prezentei legi."
    24. Dup  articolul 26 se introduce un nou articol, articolul
26^1, cu urm torul cuprins:
    "Art. 26^1. - Normele metodologice de aplicare a prezentei
legi se aprob  în termen de 60 de zile, prin ordin comun al
ministrului internelor i reformei administrative i al
pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru
Siguran a Alimentelor, cu consultarea reprezentan ilor
organiza iilor de protec ie a animalelor."
    25. Dup  articolul 27 se introduce un nou articol, articolul
27^1, cu urm torul cuprins:
    "Art. 27^1. - (1) Radiodifuziunea i Televiziunea Român
promoveaz  programe de protec ie a animalelor.
    (2) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului, în
cadrul orelor de educa ie civic , va promova ac iuni de protec ie
a animalelor."

    Aceast  lege a fost adoptat  de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu ia României, republicat .

                        PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR
                                 BOGDAN OLTEANU

                             PRE EDINTELE SENATULUI
                                NICOLAE V ROIU

    Bucure ti, 11 ianuarie 2008.
    Nr. 9.
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