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 Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în conformitate cu prevederile Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne 

supune dezbaterii publice o Ordonanţă de urgenţă pentru completarea unor acte normative cu 

incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice în 

vederea modificării și completării Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor. 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Proiect_OUG_protectia_animalelor.pdf 
 

Din motivarea emiterii actului normativ reținem următoarele modificări:  
 

 stabilirea unui mecanism potrivit căruia organele de poliție care constată că un animal se 

află într-o situație de pericol emit ordin de plasare a animalului în adăpost; 
 stabilirea situațiilor care prezumă existența unui pericol pentru animale: 

 rănirea sau schingiuirea animalelor; 
 organizarea de lupte între animale sau cu animale; 
 practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive; 

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

 prezența fără supraveghere, pe căile de circulație publică, a animalelor din speciile 
ecvine și  rumegătoare mari și mici. 

 stabilirea elementelor pe care le conține ordinul de plasare a animalelor în adăpost; 

 instituirea în sarcina consiliilor județene și a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a 
obligaţiei de a asigura cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a 

animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost. Această soluție are în vedere 
utilizarea cu eficiență a resurselor bugetare la nivelul județului/Municipiului București în 
mod centralizat; 

 stabilirea modalităților prin care se asigură aceste servicii publice; 
 instituirea posibilității de contestare a ordinului de plasare în adăpost; 

 instituirea dreptului polițiștilor 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 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). Aceste situații prezintă justificare prin natura pericolului social al faptei, precum 

și prin necesitatea de adoptare a unor măsuri de intervenție rapidă pentru protejarea 
vieții animalului și asigurarea ordinii publice, context în care sunt incidente dispozițiile art. 

27 alin.(2) lit.b) și c) din Constituția României, republicată. 
 

 De asemenea, prin proiect se propune completarea dispozițiilor Legii nr.218/2002 

privind organizarea și funcționarea Poliției Române din perspectiva desfășurării activităţilor 
specifice pentru protecția animalelor. 

 Vă informăm că propunerile, sugestiile si opiniile membrilor organizatiei profesionale 
pot fi transmise, până la data de 31 august pe adresa de e-mail: cnp@cnpromania.ro.  
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