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Către: 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTA ȚILOR 
 

 

  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN 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 cu adresa 

Plx.495/2018. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice.  

 

Președinte  
 

Alexandru STĂNESCU 

Vicepreşedinte, 
 

Bogdan –Ionel RODEANU 
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  PL-x 495/2018 

 

RAPORT COMUN   
asupra proiectului de Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu  

sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin  
institu ţiilor şi structurilor publice din România    

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice și Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată 
spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege  privind întreţinerea animalelor de serviciu 
sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi 
structurilor publice din România, trimis cu adresa nr. PLx 495 din 3 octombrie 2018 şi 
înregistrat  la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice cu nr. 4c-5/722/28.11.2018  și respectiv la  Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională  cu numărul 4c-15/620 din 4 octombrie 2018. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 362/20.04.2018, a avizat favorabil 
acest proiect de lege cu observații și propuneri.  

Guvernul, prin adresa 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 data de 26 septembrie 2018. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, a avizat 
favorabil proiectul de lege, conform avizului 4c-7/424  din 16 octombrie 2018.  

Comisia juridică de disciplină și imunit ăți a avizat favorabil proiectul de lege, 
conform avizului 4c-13/809  din 15 octombrie 2018.  

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.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două comisii sesizate 
în fond au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice au examinat proiectul de lege în ședința din 27 noiembrie 2018.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice au fost prezenți la lucrări conform listei de prezența.  

În conformitate cu prevederile art. 55 din regulamentul Camerei Deputaților , 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri a participat ca invitat 
domnul Traian Petcu, vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitar Veterinare  și pentru 
Siguranța Alimentelor.   

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat 
proiectul de lege în ședința din 4 decembrie  2018. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 
conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art. 55 din regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri au participat în calitate 
de invitați din partea Ministerului Afacerilor Interne, domnul subsecretar de stat, Mihai 
Chirică și din partea Ministerului Apărării Naționale domnul Secretar de Stat, Nicolae 
Nasta.   

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două 
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind 
întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau 
declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România, ÎN FORMA 
PREZENTATĂ DE SENAT. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

În raport de obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 

 
Președinte  

 
Alexandru STĂNESCU 

Vicepreşedinte, 
 

Bogdan –Ionel RODEANU 
 

Secretar 
Dan CIOCAN 

Secretar 
Dumitru LUPESCU 
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