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Parlamentul României adopt

prezenta lege.

CAP. I
Dispozi ii generale
ART. 1
(1) Prezenta lege reglementeaz m surile necesare pentru
asigurarea condi iilor de via
i bun stare ale animalelor cu sau
de in tor.
(2) Gestionarea popula iei canine f
st pân de pe teritoriul
României se reglementeaz prin lege special .
ART. 2
În sensul prezentei legi, prin de in tor de animale se în elege
proprietarul, persoana care de ine cu orice titlu valabil, precum i
orice persoan fizic sau juridic în îngrijirea c reia se afl
animalul.
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.
---------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 9
din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15
ianuarie 2008.
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.
--------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 9
din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15
ianuarie 2008.
ART. 5
(1) De in torii de animale au obliga ia de a asigura acestora, în
func ie de nevoile etologice, specie, ras , sex, vârst
i categorie
de produc ie, urm toarele:
a) un ad post corespunz tor;
b) hran
i ap suficiente;
c) posibilitatea de mi care suficient ;
d) îngrijire i aten ie.

e) asisten
medical .
---------Lit. e) a alin. (1) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art.
unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.
(2) De in torilor de animale le este interzis s aplice rele
tratamente i cruzimi.
--------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din
LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
29 din 15 ianuarie 2008.
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.
--------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 9
din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15
ianuarie 2008.
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.
---------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 9
din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15
ianuarie 2008.

ART. 7
Animalele folosite în scopuri experimentale sunt supuse unor
reguli de protec ie specifice, f
a li se provoca suferin e
inutile.
--------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 9
din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15
ianuarie 2008.
ART. 7^1
Este interzis eutanasierea
animale, cu excep ia animalelor
medicul veterinar.
----------Art. 7^1 a fost introdus de
din 11 ianuarie 2008, publicat
ianuarie 2008.

câinilor, a pisicilor i a altor
cu boli incurabile constatate de

pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 9
în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15

ART. 8
(1) Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar
i pentru Siguran a
Alimentelor*) reprezint autoritatea na ional în domeniul protec iei
animalelor.
_______
*) Conform art. 6 din Ordonan a Guvernului nr. 42/2004, aprobat
prin Legea nr. 215/2004, reprodus la pag. 3-16, Autoritatea
Na ional Sanitar Veterinar
i pentru Siguran a Alimentelor se
înfiin eaz prin reorganizarea Agen iei Române pentru Siguran a
Alimentelor, a Agen iei Na ionale Sanitare Veterinare din cadrul
Ministerului Agriculturii, P durilor i Dezvolt rii Rurale, precum i
a unor servicii care func ioneaz în structura aceluia i minister.
(2) Condi iile de de inere, ad postire i între inere a
animalelor se stabilesc prin ordin al pre edintelui Autorit ii
Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor.
CAP. II
Condi ii privind de inerea animalelor
ART. 9
(1) De in torii de animale pot de ine animale s lbatice, potrivit
legii, numai dac sunt autoriza i de direc ia veterinar
i pentru
siguran a alimentelor jude ean , respectiv a municipiului Bucure ti.
(2) Condi iile privind de inerea animalelor s lbatice se
stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, p durilor i
dezvolt rii rurale, la propunerea Autorit ii Na ionale Sanitare
Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor.
(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.
--------Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din
LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
29 din 15 ianuarie 2008.
ART. 10

(1) De in torii de animale au obliga ia de a îngriji i trata în
mod corespunz tor un animal bolnav sau r nit.
(2) Autoritatea sanitar veterinar poate dispune t ierea sau
uciderea, dup caz, a unui animal bolnav ori r nit, pentru a-l scuti
de suferin e fizice i psihice inutile, în condi ii stabilite prin
ordin al pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i
pentru Siguran a Alimentelor.
(3) Prevederile alin. (1) i (2) nu se aplic animalelor folosite
în scopuri tiin ifice sau în alte scopuri experimentale.
ART. 11
De in torii de animale care selec ioneaz un animal pentru
reproduc ie au obliga ia de a respecta caracteristicile anatomice,
fiziologice i comportamentale ale speciei i rasei respective,
astfel încât s nu fie compromise performan ele, s
tatea i
bun starea descenden ilor.
ART. 12
Persoana care contribuie la dresarea unui animal are obliga ia de
a folosi mijloace de dresaj care s nu provoace traume psihice sau
fizice, precum i de a folosi metode care s nu prejudicieze
tatea ori bun starea animalului.
CAP. III
Condi ii privind comer ul cu animale, transportul animalelor,
precum i folosirea acestora în scop publicitar, în spectacole,
expozi ii, competi ii i manifest ri similare
ART. 13
Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar
i pentru Siguran a
Alimentelor, din considerente privind protec ia animalelor sau
conservarea speciilor de animale existente pe teritoriul
rii, poate
impune anumite condi ii, precum i limita sau interzice importul,
exportul, tranzitul i comer ul cu animale, inând cont de
reglement rile comunitare.
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.
----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din
LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
29 din 15 ianuarie 2008.
(2) Condi iile privind transportul animalelor se stabilesc prin
ordin al pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i
pentru Siguran a Alimentelor.
ART. 15
Animalele pot fi folosite în scop publicitar, în spectacole,
expozi ii, competi ii sau alte manifest ri similare numai dac :
a) organizatorul asigur condi iile prev zute la art. 5;
b) s
tatea i bun starea animalelor nu sunt puse în pericol.
ART. 16
În cursul competi iilor sau cu alte ocazii este interzis s se
administreze animalelor substan e ori s fie supuse unor procedee
pentru cre terea sau diminuarea nivelului natural al performan elor.
(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.
---------

Alin. (2) al art. 16 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din
LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
29 din 15 ianuarie 2008.
CAP. IV
Interven ii chirurgicale
ART. 17
(1) Animalele sunt supuse interven iilor chirurgicale numai în
cazurile motivate.
(2) Interven iile chirurgicale se efectueaz sub anestezie local
sau, dup caz, general , numai de c tre medici veterinari.
(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.
---------Alin. (2^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 12 al art. unic
din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 29 din 15 ianuarie 2008.
(3) Manoperele medicale care pot provoca suferin
animalului
trebuie efectuate de c tre medicul veterinar.
ART. 18
Prin excep ie de la dispozi iile art. 17 alin. (2), în cazul
animalelor utilizate în scopuri tiin ifice sau în alte scopuri
experimentale, interven iile chirurgicale ori alte tratamente pot fi
efectuate i de alte persoane care au calificarea necesar .
CAP. V
Sacrificarea i uciderea animalelor
--------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA
nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din
15 ianuarie 2008.
ART. 19
Animalele nu vor fi supuse unor suferin e inutile în cazul
sacrific rii sau uciderii.
--------Art. 19 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 9
din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15
ianuarie 2008.
ART. 20
Sacrificarea i uciderea animalelor se vor efectua cu respectarea
prevederilor legale specifice în vigoare.
--------Art. 20 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 9
din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15
ianuarie 2008.
ART. 21
Prevederile art. 20 nu se aplic animalelor care, datorit unor
accidente sau boli, trebuie sacrificate ori ucise imediat.
--------Art. 21 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 9
din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15
ianuarie 2008.

CAP. VI
Folosirea animalelor în scopuri tiin ifice sau în alte scopuri
experimentale
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.
--------Art. 22 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 9
din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15
ianuarie 2008.
CAP. VII
Sanc iuni
ART. 23
(1) Constituie contraven ie urm toarele fapte:
a) nerespectarea dispozi iilor art. 12;
b) nerespectarea dispozi iilor art. 5 alin. (1);
c) supunerea unui animal la rele tratamente;
d) nerespectarea dispozi iilor art. 26 alin. (3);
e) supunerea unui animal la cruzimi.
(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.
---------Alin. (1^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 18 al art. unic
din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 29 din 15 ianuarie 2008.
(2) Contraven iile prev zute la alin. (1) se sanc ioneaz dup
cum urmeaz :
a) cele de la lit. a), cu amend de la 800 lei la 1.000 lei;
--------Lit. a) a alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 19 al
art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.
b) cele de la lit. b)-e), cu amend de la 1.000 lei la 1.500 lei.
----------Lit. b) a alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 19 al
art. unic din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008.
c) cea de la lit. d), cu amend

de la 6.000.000 lei la 10.000.000

lei;
d) cea de la lit. e), cu amend de la 10.000.000 lei la
20.000.000 lei.
(3) Infrac iunile prev zute la alin. (1^1) se sanc ioneaz
cum urmeaz :

dup

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.
--------Alin. (3) al art. 23 a fost introdus de pct. 20 al art. unic din
LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
29 din 15 ianuarie 2008.
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.
---------Art. 24 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 9
din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15
ianuarie 2008.
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.
---------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 9
din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15
ianuarie 2008.
ART. 25
(1) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se fac
de persoane împuternicite, potrivit atribu iilor de serviciu, din
cadrul Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a
Alimentelor i al Ministerului Administra iei i Internelor.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel
mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dup caz,
de la data comunic rii acestuia, jum tate din minimul amenzii
prev zute la art. 23 alin. (2), agentul constatator f când men iune
despre aceast posibilitate în procesul-verbal.
(3) Contraven iilor prev zute la art. 23 le sunt aplicabile
dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contraven iilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea
nr. 180/2002, cu modific rile ulterioare.
CAP. VIII
Dispozi ii finale
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.
---------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din
LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
29 din 15 ianuarie 2008.
(2) Pentru îndeplinirea prevederilor prezentei legi, persoanele
împuternicite, potrivit atribu iilor de serviciu, din cadrul
Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a
Alimentelor i al Ministerului Administra iei i Internelor au acces
în cl diri, ad posturi i alte locuri unde sunt inute animalele,
precum i dreptul de a solicita orice informa ie i documente
necesare controlului i de a preleva probe pentru cercet ri i
analize de laborator.
(3) În situa ia în care locul unde sunt inute animalele se afl
la domiciliul sau re edin a de in torilor de animale, accesul
persoanelor prev zute la alin. (2) în acest spa iu se face cu acordul
de in torului. În lipsa acordului, de in torul de animale are
obliga ia de a face dovada respect rii dispozi iilor art. 5.
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.
---------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 9
din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15
ianuarie 2008.
ART. 27
Ordinele prev zute la art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 10
alin. (2) i art. 14 alin. (2) se emit în termen de 6 luni de la data
public rii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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.
--------Art. 27^1 a fost introdus de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 9
din 11 ianuarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15
ianuarie 2008.
ART. 28
Prezenta lege intr în vigoare la 10 zile de la publicarea ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Aceast lege a fost adoptat de Senat în edin a din 8 martie
2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu ia
României, republicat .
p. PRE EDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN T
CIL

Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputa ilor în edin a din
18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constitu ia României, republicat .
p. PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR,
CONSTANTIN NI
Bucure ti, 26 mai 2004.
Nr. 205.
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