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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

Astăzi, 12 martie 2013, Senatul României a adoptat propunerea legislativă L771/2007 (legea 
Marinescu II) referitoare la gestionarea câinilor comunitari. Acest act normativ a dat nastere 
celor mai multe si aprinse dezbateri din Parlamentul Romaniei de dupa 1990.  
IniŃiativa legislativă aparŃine domnului Marius Marinescu si a mai fost adoptată în 
unanimitate, în anul 2007, de Senatul României. Dar fosta guvernare a modificat radical 
conŃinutul proiectului legislativ, patru ani mai tarziu, prin introducerea eutanasierii ca măsură 
de eliminare a câinilor comunitari. În ianuarie 2012, prin Decizia nr.1, Curtea Constitutionala 
a hotărât că eutanasierea contravine prevederilor si spiritului ConstituŃiei României; drept 
urmare, legea a fost retrimisă spre dezbatere Parlmentului României, iar astăzi a trecut de 
plenul Senatului, cu 131 de voturi pentru, 7 abŃineri şi 1 voturi împotrivă. 
Printre altele, legea prevede următoarele: 
- “Animalele bolnave incurabil, declarate ca atare in urma unui examen medical 

competent, în baza fişei de observaŃie, efectuat de către medicul veterinar la care 
pot asista reprezentanŃi ai organizaŃiilor neguvernamentale pentru protecŃia 
animalelor, vor putea fi eutanasiate, conform art.7¹ din legea 9/2008 (legea 
Marinescu II), cu respectarea prevederilor cuprinse în anexa 3. 

- AdministraŃiile publice vor asigura deparazitarea internă şi externă, 
castrarea/sterilizarea, microciparea şi vaccinarea antirabică gratuită a câinilor cu 
stăpân timp de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

- În situaŃia în care, după expirarea termenului de cazare prevăzut la art.4 şi alin.(4),  
câinii  nu  au  fost revendicaŃi sau adoptaŃi conform anexelor nr.4 şi 5, aceştia, sunt 
păstraŃi în adăposturi, în limita capacităŃii aprobate de DSVSA iar restul sunt returnaŃi 
în teritoriu.” 

 
Cu această ocazie FPAM mulŃumeşte doamnelor şi domnilor senatori care au susŃinut şi votat 
favorabil legea privind gestionarea câinilor comunitari (legea Marinescu II).  
În mod special, noi, iubitorii de animale, mulŃumim doamnei senator Cristiana Anghel şi 
domnului senator Sorin Roşca Stănescu pentru discursurile emoŃionante rostite de la tribuna 
Senatului. 
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