
1 
 

 

Propuneri cu privire la modificarea/completarea OUG 175 din 2020 privind completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia 
animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice 

Text inițial Propunere  Justificare 

ART. 24^3 

(1)  Consiliile judeţene şi Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti au 

obligaţia de a asigura cu caracter 

continuu şi permanent servicii 

publice de adăpostire a animalelor 

ce fac obiect al ordinului de plasare 

în adăpost. 

 

ART. 24^3 
(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară 

și pentru Siguranța Alimentelor prin 
direcțiile sanitar-veterinare și pentru 
siguranța alimentelor județene și a 
municipiului București, autorități sanitar-
veterinare și pentru siguranța alimentelor 
județene și a municipiului București, cu 
personalitate juridică au obligaţia de a 
asigura cu caracter continuu şi permanent 
servicii publice de adăpostire a animalelor 
ce fac obiect al ordinului de plasare în 
adăpost. 

Pentru a pune în aplicare prevederile în forma 

aprobată de Guvern prin OUG 175/2022, 

necesită fonduri suplimentare atât pentru 

cheltuieli de personal cât și de investiții în 

vederea înființării unei serviciu propriu. 

Totodată, nu deținem imobil adecvat conform 

prevederilor sanitar-veterinare și nici personal 

adecvat pentru deservirea acestui adăpost și 

angajările fiind în prezent suspendate. 

 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor este o autoritate 

centrală sanitar-veterinară și pentru siguranța 

alimentelor, prin urmare considerăm că, fiind 

domeniul ei de activitate, această instituție 

poate îndeplini aceste atribuții în condițiile și 

la standardele optime, prevăzute de legislația 

în vigoare.  

 

Sursa de finanțare pentru înființarea unei 

unități (adăpost) proprii în acest scop nu este 

asigurată de autoritățile administrației publice 

centrale. Această unitate care trebuie să 

respecte reglementările impuse de ANSVSA, 

ART. 24^3 
(4) În scopul cunoașterii modalităților de 
asigurare a serviciilor publice prevăzute 
la alin. (1), consiliile județene și Consiliul 
General al Municipiului București au 
obligația de a pune la dispoziție, pe site-
ul propriu, informații privind datele de 
contact ale entităților care asigură 
serviciile respective și ale locațiilor în 
care se desfășoară aceste activități. 

ART. 24^3 
(4) În scopul cunoașterii modalităților de 
asigurare a serviciilor publice prevăzute la 
alin. (1), Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 
prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru 
siguranța alimentelor județene și a 
municipiului București, autorități sanitar-
veterinare și pentru siguranța alimentelor 
județene și a municipiului București, cu 
personalitate juridică au obligația de a pune la 
dispoziție, pe site-ul propriu, informații 
privind datele de contact ale entităților care 
asigură serviciile respective și ale locațiilor în 
care se desfășoară aceste activități. 
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ART. 24^4 

(4) În scopul preluării în custodie 
temporară sau restituirii către deținător, 
în condițiile prezentei legi, consiliile 
județene și Consiliul General al 
Municipiului București au obligația de a 
pune la dispoziție, pe site-ul propriu, 
informațiile privind animalele care fac 
obiect al ordinelor de plasare în 
adăpost, în termen de maximum 10 zile 
de la emiterea acestora. 

 
 
 
 

 

ART. 24^4 

(4) În scopul preluării în custodie temporară 
sau restituirii către deținător, în condițiile 
prezentei legi, Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 
prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru 
siguranța alimentelor județene și a 
municipiului București, autorități sanitar-
veterinare și pentru siguranța alimentelor 
județene și a municipiului București, cu 
personalitate juridică au obligația de a pune la 
dispoziție, pe site-ul propriu, informațiile 
privind animalele care fac obiect al ordinelor 
de plasare în adăpost, în termen de maximum 
10 zile de la emiterea acestora. 

presupune cheltuieli mari, iar Consiliul 

Județean Harghita nu poate aloca fondurile 

necesare din bugetul propriu având în vedere 

și situația economică actuală. 

  

La procedurile privind atribuirea contractului 

de achiziţie a unui serviciu public de 

adăpostire, am fost nevoiți să repetăm de mai 

multe ori procedura de achiziție a serviciului 

de adăpostire a animalelor, din cauză că nu a 

fost depusă nicio ofertă până la datele limită 

afișate în solicitările de oferte publicate pe 

site-ul instituției, și nici până în prezent nu s-

au prezentat colaboratori. 

 

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 Consiliul Județean 

Harghita. 

ART. 24^5 

(2) În situația restituirii, deținătorul are 
obligația de a plăti către consiliul 
județean sau către Consiliul General al 
Municipiului București cheltuielile cu 
asistența veterinară de urgență, inclusiv 
intervenția chirurgicală, hrănirea, 
cazarea, deparazitarea, vaccinarea și 
controlul bolilor animalelor efectuate cu 
animalul plasat în adăpost. 

ART. 24^5 
(2) În situația restituirii, deținătorul are 
obligația de a plăti către Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor sau direcțiile sanitar-
veterinare și pentru siguranța alimentelor 
județene și a municipiului București, autorități 
sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor județene și a municipiului 
București, cu personalitate juridică  
cheltuielile cu asistența veterinară de 
urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, 
hrănirea, cazarea, deparazitarea, vaccinarea și 
controlul bolilor animalelor efectuate cu 
animalul plasat în adăpost. 

 

 


