
 

 

Nr. înreg. _______________/_________2022 

Guvernul României        

Domnului viceprim-ministru KELEMEN Hunor 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

Domnului ministru CSEKE Attila 

 

Spre știință: 

László-Ödön FEJÉR, senator, membru al Comisiei pentru agricultură, industrie 

alimentară și dezvoltare rurală 

Csaba KÖNCZEI, deputat, membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice 

Loránd-Bálint MAGYAR, deputat, membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice 

 

Stimate domnule viceprim-ministru!  

Stimate domnule ministru! 

 

În privința aplicării/implementării prevederilor Legii nr. 205/2004 cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv O.UG. 175/2020, cu privire la organizarea și funcționarea 
Serviciului public operațional de adăpostire a animalelor, Consiliul Județean Harghita a 
întreprins toate măsurile posibile pentru a facilita prestarea serviciului de adăpostire a 
animalelor, dar fără rezultat. Ca urmare, Consiliul Județean fiind entitatea responsabilă cu 
gestionarea în cadru legal situația animalelor aflate în pericol de pe raza județului Harghita, 
în prezent nu poate proceda la punerea în executare a ordinelor de plasare.  
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Având în vedere cele menționate, supunem atenției câteva propuneri de modificare și 
completare, născute din dorința de a rezolva unele probleme rezultate din aplicarea 
acestuia, după cum urmează: 

 

1. modificarea OUG 175/2020 privind completarea unor acte normative cu incidenţă 
în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la 
Art. 24  referitor la obligaţia de a asigura cu caracter continuu şi permanent servicii 
publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost 
de către Consiliile  județene.  

           Totodată, considerăm că prevederile OUG 175/2020 în forma actuală aprobată, nu 
sunt viabile și nu contribuie la atingerea obiectivului de protecția animalelor, este doar o 
plasare a responsabilităților către consiliile județene și alte autorități publice locale. 

Atașat vă transmitem tabelul cu propunerile noastre cu modificările pe text și 
justificarea acestor modificări. 

Pe această cale apelăm la Dvs. cu rugămintea de a ne susține în promovarea 
propunerilor de mai sus în cadrul procesului de prezentare și aprobare a modificărilor 
legislative. 

 

Cu stimă, 

Borboly Csaba 

 

Miercurea Ciuc, 11.11.2022 


		2022-11-11T12:03:27+0200
	CSABA BORBOLY




