
Soluția clasei 
 

Pe baza evaluarii problemei la nivelul clasei noastre propunem următoarea soluţie: 

acordarea de bonuri valorice persoanelor care adoptă câini comunitari, în valoare de 100 

RON, contra achiziției unor bunuri pentru ingrijirea câinilor. Solicităm eliberarea acestora de 

către Primăria Municipiului Iași, din fondurile rezervate acestor actiuni (proiectelor publice), 

Aceasta il are ca reprezentant pe Primar, care are responsabilitatea principală de a elabora si 

implementa politici publice la nivel local. Acesta conduce şedinţele Consiliului Local, care 

adoptă in fiecare an bugetul local. Primarul poate adopta Decizii pentru reglemetarea acivitaţii 

Primariei şi a structurilor din subordinea ei. 

 

 

 

 

AVANTAJE ALE 

POLITICII PUBLICE 

PROPUSE 

DEZAVANTAJE 

ALE POLITICII 

PUBLICE 

PROPUSE 

● Hrănirea câinilor e mai usoară și 

mai puţin costisitoare – Bonurile 

valorice de 100 lei decontate pentru 

hrana cățeilor soluționeaza cel mai 

bine problema, deoarece fac mai 

accesibilă adoptarea unui câine pentru 

oricine ce dorește să salveze un 

animal al străzii, dar nu are 

posibilitatea de a îl hrăni din cauza 

lipsei banilor. 

● Magazinele pentru animale 

trebuie 

convinse să accepte bonurile 

valorice 

– Cât mai multe magazine ce se 

ocupă cu alimentația câinilor 

trebuie să se înscrie în programul 

ce oferă aceste bonuri, lucru 

dificil deoarece acest program 

trebuie promovat pentru ca 

magazinele să afle de el. ● Oamenii nu se pot folosi de 

bonurile valorice pentru propriul 

interes – Bonurile valorice primite 

pentru hrană nu pot fi folosite 

pentru interes propriu, acestea fiind 

speciale pentru achiziționarea 

hranei de la magazine pentru 

animale. 

● Clinicile trebuie convinse să 

facă aceste consultații pe gratis 

– Clinicile veterinare trebuie să 

fie convinse să facă consultații si 

vaccinuri anuale pe gratis, aceste 

servicii medicale fiind 

scumpe. 

● Câinii pot beneficia de servicii 

medicale gratuite –Câinii adoptați 

au posibilitatea de a fi sănătoși prin 

a primi un consult pe an, un vaccin 

antirabic pe an, și o deparazitare. 

Astfel aceștia pot trăi o viață mai 

lungă si mai frumoasă împreună cu 

stăpânul lor. 

 



 

 

 

 

Declarația de constituționalitate 
 

Art. I 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare 

a cainilor fara stapan, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 794 din 13 

decembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2002, cu 

modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

● Oamenii ce adoptă câinii salvează 

bani – Oamenii ce vor să adopte un 

câine dar nu au destui bani pot astfel să 

adopte fără a rămăne fără bani sau făra 

vaccin pentru câinele salvat. Datorită 

acestor soluții oamenii vor fi mai 

deschiși la ideea adopției unui câine. 

 

● Nu vor mai exista motive ca stăpânii 

de câinii să nu își trateze medical 

animalul lor – Prin această soluție nu 

vor mai exista stăpânii cu motive de a 

nu își vaccina sau consulta câinele 

adoptat, deoarece acest lucru ar fi 

gratis. De asemenea, această soluție 

ajută în scăderea deceselor animalelor 

din cauza bolilor ce puteau fi ușor 

tratate și evitate. 

 

● Județul Iași va fi un loc mai curat si 

mai primitor – Numărul prea mare de 

câini comunitari afectează în primul 

rând oamenii, deoarece câinii pot 

răspandi boli, aceștia nefiind vaccinați, 

poluează fonic si fac mizerie in locurile 

publice. Politica propusă de noi ar face 

ca oamenii să adopte mult mai mulți 

caței, iar astfel nu ar mai exista căinii 

pe străzi care să producă aceste 

probleme. 

 



Art. 12 

Serviciile publice pentru gestionarea cainilor fara stapan la nivel local, cat si adaposturile 

apartinand organizatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor, au obligatia de a comunica 

lunar directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului 

Bucuresti, numarul de caini inregistrati si numarul de microcip sau al mijlocului alternativ de 

identificare, stabilit de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta 

Alimentelor. Toate datele sunt centralizate la nivel national de catre Autoritatea Nationala 

Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor." 

 

Dupa articolul 13 se introduc 6 noi articole, articolele 13^1-13^6, cu urmatorul cuprins: 

"Art. 13^1 

Persoanele juridice de drept public sau de drept privat care cresc sau adapostesc provizoriu 

caini sunt direct raspunzatoare, prin reprezentantul lor legal, de respectarea legislatiei 

sanitar-veterinare in vigoare si a prevederilor prezentei ordonante de urgenta. 

 

Art. 13^2 

Este obligatorie sterilizarea cainilor cu sau fara stapan apartinand rasei comune, metisii 

acestora, exceptie facand exemplarele cu regim special prevazute in normele metodologice de 

aplicare a prezentei ordonantei de urgenta. 

 

Art. 13^3 

(1) Proprietarii, detinatorii temporari ai cainilor, persoane fizice si persoane juridice de drept 

public sau de drept privat, adaposturile publice si ale asociatiilor si fundatiilor pentru 

protectia animalelor care dau spre revendicare si adoptie caini au obligatia sa ii inregistreze 

in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan. 

(2) Unitatile medical-veterinare inregistrate, care efectueaza actiunea de microcipare a 

cainilor, au obligatia de a comunica Registrului de evidenta a cainilor cu stapan, in termen 

de 5 zile de la data implantului, numarul de microcip. 

(3) Numarul microcipului este trecut de catre medicii veterinari, in mod obligatoriu, in 

carnetul de sanatate al cainelui si in pasaportul cainelui, dupa caz, ambele documente avand 

serii si numere unice, conform normelor stabilite de catre Autoritatea Nationala Sanitara 

Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. 

(4) Registrul de evidenta a cainilor cu stapan este gestionat de catre Colegiul Medicilor 

Veterinari. 

(5) Identificarea cainilor cu stapan este obligatorie si se suporta de catre apartinator. 

 

 

Art. 13^4 

Actiunea de vaccinare antirabica a cainilor cu stapan si a celor ce urmeaza sa fie dati spre 

adoptie se efectueaza numai dupa identificarea acestora. 

 

Art. 13^5 

In adaposturile serviciilor de gestionare a cainilor fara stapan, dupa examinarea acestora de 

catre medicul veterinar, vor fi recuperate exemplarele clinic sanatoase, neagresive, cu boli usor 

tratabile, fara diferente de sex, varsta, talie, precum si exemplarele cu regim special. 



Art. 13^6 

Proprietarii si detinatorii de caini au obligatia de a mentine igiena in spatiile publice, in 

spatiile adiacente acestora, in holurile si caile de acces ale spatiilor locative." 

 

Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

"Art. 15 

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac, dupa caz, de persoane 

imputernicite, potrivit atributiilor de serviciu, din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare 

Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne, precum si de 

inspectorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan din unitatile 

administrativ-teritoriale, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante 

de urgenta." 

 

La anexa nr. 1 litera A, punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

"9. Trebuie sa existe un control in ceea ce priveste incalzirea, ventilatia si umiditatea 

corespunzatoare, in vederea asigurarii confortului animalelor." 

 

La anexa nr. 2 litera A, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

"5. Cainii foarte agresivi, situati in spatii inaccesibile sau suspecti de a fi turbati, pot fi 

imobilizati prin metode adecvate, cu respectarea legislatiei sanitar-veterinare." 

 

 

Art. III 

(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, 

prin hotarare, normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificarile ulterioare, precum si cu 

modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, la propunerea Autoritatii Nationale 

Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. 

(2) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va emite norme 

privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan, in termen de 45 de zile de la data 

intrarii in vigoare a prezentei legi. 

 

Art. IV 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a cainilor fara stapan, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 794 

din 13 decembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2002, cu 

modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va 

fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua 

numerotare. 

 

Art. V 

In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Autoritatea Nationala 

Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va emite normele metodologice de 

aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului 

de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 



227/2002, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse 

prin prezenta lege. 

 

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 147 alin. (2), cu 

respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata. 

 

Model de act normativ 
 

Hotărârea privind încurajarea adopției câinilor comunitari prin acoradrea unor facilități 

Consiliul Local al Municipiului Iași 

Având în vedere constituționalitatea privind Universialitatea din Titlul II al Constituției 

României(art.15); 

Având în vedere constituționalitatea privind Egalitatea în drepturi din Titlul II al 

Constituției României(art.16); 

Având în vedere constituționalitatea privind Tratatele internaționale privind drepturile 

omului din Titlul II al Constituției României(art.20); 

Având în vedere constituționalitatea privind dreptul la viață și la integrare fizică și psihică, 

libertatea individuală, dreptul la apărare, libera circulație, viața intimă, familială și 

privată,inviolabilitatea domiciliului, secretul corespondenței, libertatea conștiinței, libertatea 

de exprimare, dreptul la informație, dreptul la învățătură, accesul la cultură,dreptul la 

ocrotirea sănătăţii, dreptul la mediu sănătos dreptul de vot, dreptul de a fi ales dreptul de a fi 

ales în Parlamentul European, Libertatea întrunirilor, dreptul de asociere din Capitolul 2, 

Titlul II al constituției României(art.22-art.40); 

Având în vedere constituționalitatea privind munca şi protecţia socială a muncii, 

interzicerea muncii forţate , dreptul la grevă din Capitolul 2, Ttlul II al Constituției 

României(art.41-art.43); 

Având în vedere constituționalitatea privind dreptul de proprietate privată, libertatea 

economică, dreptul de moștenire, nivelul de trai din capitolul 2, Titlul II al Constituției 

României(art.44-art.47); 

Având în vedere constituționalitatea privind familia, protecția tinerilor și copiilor, protecţia 

persoanelor cu handicap, dreptul de petiţionare, dreptul persoanei vătămate de o 

autoritate publică, restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi din Capitolul 2, 

Titlul II al Constituției României(art.48-art.53); 

Având în vedere constituționalitatea privind contribuţiile financiare și exercitarea 

drepturilor şi a libertăţilor din Capitolul 3, Titlul II al Constituției României(art.56-art.57; 



Având în vedere constituționalitatea privind economia și proprietatea din Titlul IV al 

Constituției României(art.135-art.136); 

HOTĂRĂȘTE: 

Art 1. Acordarea  unor  bonuri valorice în valoare  de 100 de  RON pe lună  pentru 

cumpărare de bunuri folositoare proprietarilor în îngrijirea animalelor(hrană, produse de 

îngrijire). 

Art 2. Decontarea unor servicii medicale pentru proprietarii de câini comunitari (a unui 

consult pe an, unui vaccin antirabic și a unei deparazitări). 


