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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia 
juridică de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond cu 
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 205/2004 
privind protecţia animalelor, transmisă cu adresa nr. Plx.318/2016 
din 1 septembrie  2016 şi înregistrată cu nr.4c-4/425 din 2 septembrie  
2016 respectiv nr.4c-11/895 din 2 septembrie 2016. 

În şedinţa din 19 aprilie 2017, plenul Camerei Deputaţilor, a 
hotărât retrimiterea propunerii legislative, la cele două comisii 
sesizate în fond, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou 
raport comun. 

Senatul, în calitate de primă Camera sesizată, a respins 
propunerea legislativă  în şedinţa din 27 iunie  2016 . 

Potrivit prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări,  Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

Consiliului Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă 
conform avizului nr. 191/08.03.2016. 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a avizat negativ 
propunerea legislativă în şedinţa din 6 septembrie 2016. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 
749/DSPG/14.04.2016 precizează că nu susţine adoptarea propunerii 



 

legislative. Prin adresa nr. 4446 din 23 mai 2017 Guvernul  a revenit cu 
un nou punct de vedre în sensul că „nu susţine iniţiativa legislativă”. 

Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare modificarea 
art. 25 alin.(1) din Legea nr. 205/2004, în sensul majorării limitelor 
pedepselor pentru infracţiunea incriminată în cuprinsul acestei norme. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea 
legislativă sus-menţionată în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  examinat 
propunerea legislativă în şedinţa din 25 octombrie 2016. La şedinţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii 
conform listei de prezenţă. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au examinat propunerea legislativă în 
şedinţa din 29 decembrie 2016. 

Din numărul total de 24 de membri ai Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice,  au participat la 
dezbatere 23 deputaţi. 

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,cu modificări şi completări, la dezbateri a participat 
ca invitat domnul Florin Moţiu, secretar de stat în Ministerul Justiţiei. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, 
membrii celor două comisii au hotărât în şedinţe separate, cu majoritate 
de voturi,  respingerea propunerii legislative din următorul motiv: 
Codul penal prevede reducrerea limitelor de pedeapsă pentru mai multe 
dintre infracţiuni, inclusiv pentru cele reglemenatate în legile speciale 
nepenale cu dispoziţii penale. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au reexaminat 
propunerea legislativă în şedinţa din 24 octombrie 2017. La şedinţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii 
conform listei de prezenţă. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au reexaminat propunerea legislativă în 
şedinţa din 8 noiembrie 2017. La şedinţa Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  au fost prezenţi 24 
deputaţi. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, 
membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi, 
menţinerea raportului de respingere a propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia 
animalelor. 

 
 
 
 



 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 
legislativă face parte din categoria legilor organice. 
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