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Implementarea Directivei 63/2010  

 

Cu exceptia a 4 tari, printre care si Romania, toate celelalte tari au inclus Directiva 63/2010 in 

propria legislatie, situatia la data de 23.05.2014 fiind prezentata pe pagina de internet 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/transposition_en.htm.   

 

In Romania, exista un proiect de OUG care are toate aprobarile si asteapta doar o sedinta de 

guvern in care sa fie aprobata. De asemenea, in Camera Deputatilor exista un proiect de lege de 

adoptare a Directivei 63/2010, acest proiect se afla la Comisia de Agricultura si isi ateapta randul 

pentru intrarea la discutii. 

 

Situatia este mai speciala in Italia, unde Consiliul de Ministri, la presiunea opiniei publice a votat 

un text de lege care are foarte multe interdictii: 

- Interzicerea fermelor de crestere si reproducere pisici, câini și primate in scopuri de 

cercetare 

- Interzicerea utilizării animalelor in cercetarea privind abuzul si dependenta de droguri 

- Interzicerea utilizării animalelor pentru xenotransplanturi 

- Utilizarea obligatorie a anesteziei pentru studii pe animale ( cu excepția dezvoltarii de 

produse analgezice ) 

- Interzicerea utilizarii cobailor în educație 

- Interzicerea utilizarii animalelor pentru instruirea oricarui tip de personal, cu excepția 

scopurilor medicale umane și veterinare 

Legea asteapta acum promulgarea de catre presedintele tarii. 

Comunitatea științifică italiana intenționează să depună o plângere la Curtea Europeană de 

Justiție pentru încălcarea Directivei 2010/63, care interzice adoptarea de măsuri naționale mai 

stricte decât dacă acestea au fost în vigoare înainte de noiembrie 2010. 

 

Grupul de lucru al expertilor pe Educatie si Instruire a elaborat un document ce urmeaza a fi 

adoptat ca legislatie secundara pentru implementarea articolelor 23 si 24 din directiva 63/2010. 

Documentul poate fi citit pe 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/Endorsed_E-T.pdf  

 

Grupul de lucru al experților pe organismele de bunăstarea animalelor se va intalni pe 11 și 12 

iunie 2014, la Bruxelles, și va fi dedicat constituirii in fiecare instituitie a organismelor pentru 

bunăstarea animalelor și Comitetelor Naționale. Obiectivul principal al reuniunii este de a 

furniza informații pentru toți cei implicați în supravegherea, îngrijirea și utilizarea animalelor în 

proceduri științifice cu privire la cerințele directivei in ceea ce priveste structura si functia de 

organismului de bunăstarea animalului (articolele 26 și 27) și Comitetul Național (articolul 49). 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/transposition_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/Endorsed_E-T.pdf
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Un chestionar a fost trimis de către Comisie participanților la reuniune, si va servi ca bază pentru 

a pregăti un document initial. 

 

De interes 

 

FELASA a publicat recomandarile privind monitorizarea sanatatii 

 

Grupul de lucru al FELASA  a finalizat revizuirea recomandarilor privind monitorizarea sanitara 

a rozatoarelor si iepurilor si a publicat un ghid detailat ce cuprinde recomandari pentru crescatori 

(comerciali si non-comerciali), utilizatori de animale de laborator si laboratoare de diagnostic. 

Scopul acestui ghid este armonizarea sistemului in tarile membre FELASA. Textul ghidului 

cuprinde factorii care determina riscul introducerii agentilor microbieni nedoriti si agentii 

infectiosi cec ar trebui monitorizati. Recomandarile includ modul de examinare, interpretarea 

rezultatelor si elaborarea rapoartelor de sanatate. Anexele includ informatii de baza despre 

monitorizarea specifica a agentilor infectiosi, determinarea numarului de animale ce trebuie 

examinate, exemple de programe de monitorizare a sanatatii si o exhaustiva bibliografie. 

In acest context exista si un grup de lucru comun FELASA-AALAS care va stabili in cel mai 

scurt timp un model de certificat de sanatate care sa fie recomandat pentru transferurile de 

animale de laborator in SUA si tarile membre FELASA. 

Ghidul cu recomandarile de monitorizare a sanatatii il puteti copia (impreuna cu alte ghiduri, 

deasemenea utile) accesand pagina de internet 

http://lan.sagepub.com/site/includefiles/working_group_reports.xhtml  

 

Curs despre ,, CRYOPRESERVATION OF MOUSE GERMPLASM” 

 

Cursul de laborator despre ,, CRYOPRESERVATION OF MOUSE GERMPLASM” va avea loc 

in 20-24 octombrie, 2014 in Roma, Italia, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

Campus ,,A. Buzzati-Traverso”, I-00015 Monterotondo Scalo. Informatii suplimentare puteti 

obtine de pe flyerul cursului http://www.emma.cnr.it/Courses/Course14/Course14.pdf"  

Formular de inscriere:  

http://www.emma.cnr.it/Courses/Course14/Applic-form14.doc 

 

Franta: Statutul legal al animalelor modificat in Codul civil 

Pe data de 15 aprilie 2014, Parlamentul a adoptat un amendament al Codului civil in sensul 

acordarii animalelor statutului de ființe dotate cu sensibilitate. Acest amendament a fost deja 

inscris în codurile rurale și penal, dar această abordare nu a fost generalizată inca. Pentru 

organizațiile ce lupta pentru drepturile animalelor schimbarea este simbolica, însă preocupările 

sunt ridicate in sectorul zootehnic, care se teme că tehnicile de reproductie vor fi contestate din 

punct de vedere legal. Mai multe aici: 

http://www.huffingtonpost.fr/2014/04/20/statut-animal-code-civil-etre-sensible-inquietudes-

elevage_n_5173049.html 

si aici 

http://lan.sagepub.com/site/includefiles/working_group_reports.xhtml
http://www.emma.cnr.it/Courses/Course14/Course14.pdf
http://www.emma.cnr.it/Courses/Course14/Applic-form14.doc
http://www.huffingtonpost.fr/2014/04/20/statut-animal-code-civil-etre-sensible-inquietudes-elevage_n_5173049.html
http://www.huffingtonpost.fr/2014/04/20/statut-animal-code-civil-etre-sensible-inquietudes-elevage_n_5173049.html
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http://www.ibtimes.co.uk/french-pets-have-feelings-too-1445130 

Dupa cum probabil cunoasteti, a fost si in Romania un proiect de lege prin care delfinii sa fie 

declarati fiinte dotate cu sensibilitate, proiect respins deocamdata. Insa probabil ca vom ajunge in 

cativa ani ca in Franta. 

 

Blog dedicat legislatiei privind animalele 

 

http://www.animaletdroit.com/ este o pagina de internet dedicata exclusiv noutatilor in 

domeniului legislatiei privind animalele in Franta si in restul lumii. 

 

Intâlniri ştiinţifice  

 

 

2014 

Iunie 

10-13, European Society of Toxicology In Vitro 2014 International Conference, Egmond aan 

Zee, Olanda, http://www.estiv2014.org/welcome.html  

 

25-27, 3D Cell Culture 2014 - Advanced Model Systems, Applications & Enabling 

Technologies, Konzerthaus, Freiburg, Germania,   

http://events.dechema.de/en/3DCC2014?utm_source=smartmail&utm_medium=email&utm_ca

mpaign=2014+Events 

 

August, 

24-28, 9th World Congress on Alternatives, Praga, Cehia, http://www.wc9prague.org/ 

 

25 – 29, Introductory Course in Laboratory Animal Science (FELASA category B 

accredited), Institute of Laboratory Animal Science, Zurich, Elvetia,  

http://www.basel-declaration.org/projects/award-for-education-in-animal-research/ 

 

Octombrie 

19-23, AALAS National Meeting, San Antonio, TX, SUA http://nationalmeeting.aalas.org 

 

Noiembrie 

17-19, Rus-LASA – ICLAS International Conference, Sankt-Petersburg, Rusia, 

http://www.onlinereg.ru/Rus-LASA/  

http://www.ibtimes.co.uk/french-pets-have-feelings-too-1445130
http://www.animaletdroit.com/
http://www.estiv2014.org/welcome.html
http://events.dechema.de/en/3DCC2014?utm_source=smartmail&utm_medium=email&utm_campaign=2014+Events
http://events.dechema.de/en/3DCC2014?utm_source=smartmail&utm_medium=email&utm_campaign=2014+Events
http://www.wc9prague.org/
http://www.basel-declaration.org/projects/award-for-education-in-animal-research/
http://nationalmeeting.aalas.org/
http://www.onlinereg.ru/Rus-LASA/

