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Implementarea Directivei 63/2010 in Romania
Parlamentul Romaniei a adoptat in data de 11 aprilie 2014 Legea 43 din 2014, lege ce transpune
Directiva UE 63/2010. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 326 din 6 mai 2014 si a
intrat in vigoare in data de 9 mai 2014.
Legea este in proportie de 75% o traducere a Directivei avand si o parte specifica experimentarii
pe animale din Romania. Desi Guvernul Romaniei a dorit transpunerea directivei prin alte forme
de act legislativ ( ordonanta de urgenta sau hotarare de guvern ), declansarea de catre Comisia
Europeana a procedurii de pedepsire a Romaniei pentru incalcarea dispozitiilor Comisiei
Europene prin neadoptarea in termen a legislatiei de transpunere a Directivei a dus la
transpunerea sub forma de lege adoptata de Parlament.
Textul legii dovedeste ca initiatorii nu au tinut cont de sugestiile primite din partea ARSAL si a
altor asociatii stiintifice, continand mai multe greseli atat de traducere cate si de fond. De altfel,
un grup de deputati condusi de Liviu Harbuz a depus deja un proiect de lege de modificare a
Legii 43. Aceasta propunere corecteaza unele greseli ale Anexei III a legii.
Autoritatea competenta care este Agentia Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta
Alimentelor (ANSVSA) a luat act deja de sugestiile de modificare a legii.
Din pacate schimbarile frecvente la varful conducerii ANSVSA, cat si la nivelul structurilor care
se ocupa de implementarea legii (Departamentul de Sanatate Animala, Serviciul de Bunastare si
Identificare Animala) fac ca aparitia legislatiei secundare sa dureze destul de mult.
Desi au existat propuneri ca numarul autoritatilor competente sa fie 2 sau 3, ANSVSA nu a dorit
acest lucru, desi a fost ,,avertizata” ca nu are nici specialistii, nici expertiza necesara in acest
domeniu. De exemplu, s-a propus ca Ministerul Educatiei si Cercetarii sa fie autoritatea
competenta pe autorizarea proiectelor. Asa insa ANSVSA trebuie sa elaboreze si sa adopte toata
legislatia secundara, care trebuia deja adoptata pentru ca au trecut mai mult de 90 de zile de la
intrarea legii in vigoare:
- Autorizarea crescatorilor, furnizorilor si utilizatorilor (autorizarea este in acest moment
suspendata deoarece ordinul 16/2010 ce autoriza unitatile trebuie modificat sau facut un
ordin separat cu o fisa de evaluare conform Legii 43).
- Derogari pentru utilizarea animalelor capturate din salbaticie.
- Derogari pentru utilizarea animalelor ratacite sau semisalbaticite.
- Utilizarea in comun a tesuturilor si organelor (ANSVSA a demarat o serie de discutii cu
Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti-IDSA pentru crearea unui
,,depozit” de tesuturi si organe).
- Competenta personalului ( ANSVSA doreste organizarea unor cursuri simple, de atestare,
in timp ce Consiliul Stiintific al ANSVSA doreste organizarea unor cursuri a caror
diplome sa fie recunoscute de Comisia de atestare a Diplomelor din cadrul Ministerului
Educatiei si Cercetarii).
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Autorizarea proiectelor (ANSVSA doreste sa avizeze proiectele in baza unor avize
primite de la comisiile de etica ce functioneaza in Universitati si Institutele de Cercetare
din domeniu – elaborarea acestui document este inca in faza de inceput).
- Metodele alternative (ANSVSA discuta cu IDSA ca aceasta institutie sa devina punct de
contact in domeniul metodelor alternative).
De altfel aceasta Directiva promoveaza in proportie de 80% metodele alternative si
implementarea celor 3R.
Comisia Europena este foarte activa in urmarirea implementarii acestei legi si a trimis mai
multe solicitari statelor membre, solicitari dintre care o parte au ajuns si la cei dintre
dumneavoastra ce conduc biobaze si sunt autorizate:
- Formulare statistice intr-un nou format;
- Ce metode alternative aplica Romania pentru testarea produselor cosmetice?
- Cate metode alternative a validat Romania de la intrarea in Uniunea Europeana?
- Ce buget va aloca Romania pentru validarea si implementarea metodelor alternative
pentru 2015?
- Cate derogari de la metodele de ucidere stabilite de Directiva 63/2010 au fost solicitate si
cate s-au acordat?
- Cate aprobari s-au dat pentru implantarea de microcipuri la pasarile din Delta Dunarii si
urmarirea pasarilor prin sistem GPS prin satelit?
Implementarea și aplicarea Directivei 63/2010 in Europa
-

-

-

-

Transpunerea: Comisia verifică stadiul de punere în aplicare în mod sistematic pentru
toate țările. Procesul de mai multe etape cuprinde atât legislatia (verificări) și mai multe
runde de consultări cu autoritățile competente ale țărilor. În cazul în care au fost
identificate lacune, Comisia poate lua în considerare lansarea procedurilor de încălcare a
dreptului comunitar.
Statistici: Având în vedere termenul limită de raportare prin utilizarea de noi forme, orice
probleme cu formele și în special la greșeli de traducere în traducerile oficiale ale UE ar
trebui să fie raportate cât mai curând posibil la Directia Generala de Mediu a Comisiei.
Documente explicative: Elaborarea de noi rapoarte statistice vor fi însoțite de documente
explicative. Comisia va institui un grup de lucru pentru a discuta conținutul acestor
documente.
Inițiativa cetățeanului
Conform cele mai recente informații disponibile, autorii inițiativei STOP vivisecție care
solicită abolirea Directivei 63/2010 au întârziat depunerea cererii pentru ca raportul și
concluziile Comisiei sa fie transmise în cadrul noului mandat al Comisiei Europene. O
audiere în Parlament, a avut loc pe 26 noiembrie 2014.
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De interes
Animale cu drepturi umane
PILAS (Perspectives in Animal Laboratory Sciences) publica un articol despre o tendință de
creștere a acordarii de drepturi mai multe animalelor, tendinta care este considerata
îngrijorătoare de catre organizațiile de apărare a cercetarii, deoarece nu există nici o distincție
fiabilă între animalele de companie și animalele de laborator. Autorul consideră că
responsabilitatea umană se află în centrul dezbaterii. http://pilas.org.uk/animals-with-humanrights/
Noul vicepreședinte al Intergrupului Parlamentului European pentru bunăstarea
animalelor
Europarlamentarul Marlene Mizzi (Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților
din Parlamentul European), a fost numita vicepreședinte al Intergrupului Parlamentului European
pentru bunăstarea animalelor săptămâna trecută la Strasbourg. Intergrupul pentru bunastarea
animalelor este una dintre cele mai vechi și cu cele mai bune participari în Parlamentul European
și a fost principalul catalizator în modelarea legislației privind bunăstarea animalelor. Ca
vicepreședinte al Intergrupului pentru bunăstarea animalelor, deputata Mizzi a promis să fie un
apărător puternic a drepturilor animalelor fiind determinata pentru a face o schimbare si a
imbunatati viata a milioane de animale pe teritoriul UE.
http://www.independent.com.mt/articles/2014-09-25/news/marlene-mizzi-appointed-vicepresident-of-eps-inter-group-for-animal-welfare-6725926913/?

Journal de Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
În editia din vara 2014 a revistei gasiti un articol amplu care explică de ce cercetarea pe animale
rămâne indispensabilă și face un bilanț al legislației și ceea ce este în pericol pentru cercetare.
https://lejournal.cnrs.fr/sites/default/files/numeros_papier/cnrs_277.pdf ( de la pag. 30 la 36).
Intâlniri ştiinţifice

2015
LS2 Annual Meeting
20 – 30 ianuarie, 2015
Zürich, Switzerland
http://www.usgeb.ch/
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VBI Laboratory Animal Science BioConference Live
4-5 februarie, 2015
Virtual - Online
http://www.bioconferencelive.com/26-laboratory-animal-sciences.html
TBAALAS/LAAALAS Annual Meeting
11 – 13 februarie, 2015
Austin, TX
www.tbaalas.net
MSMR/NWABR 3Is
4 – 6 martie, 2015
Raleigh, NC
www.msmr.org
IAT Congress
17 - 19 martie, 2015
United Kingdom
www.iat.org.uk
PRIM&R IACUC
19 – 20 martie, 2015
Boston, MA
www.primr.org
EBSA Annual Conference
21-22 martie, 2015
Vienna, Austria
www.ebsaweb.eu
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