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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru completarea art. 37 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii 

de medic veterinar 

 

 

 În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
 

 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

Articol unic – La articolul 37 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de 

medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 24 martie 2014, 

republicată, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 

           „(3) Substanţele tranchilizante pot fi folosite de personal specializat din cadrul Jandarmeriei 

Române, cu condiţia ca acesta să fie de profesie medic veterinar sau personal auxiliar cu studii medii de 

medicină veterinară, iar deţinerea substanţelor de tranchilizare să revină medicilor veterinari din cadrul 

Jandarmeriei Române.” 

 

  

PRIM – MINISTRU 

DACIAN JULIEN CIOLOŞ 



 1

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
    Secţiunea 1 
Titlul proiectului 
de act normativ 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru completarea Legii nr. 160/1998 
pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii 
actului normativ 

 
 
 
1. Descrierea 
situaţiei actuale 

Din practica misiunilor executate de jandarmi, în special din cadrul structurilor 
montane, a căror activitate se desfășoară în zone greu accesibile şi întinse în care îşi 
au habitatul multe animale sălbatice, a rezultat faptul că, pe timpul misiunilor, 
jandarmii montani pot intra în contact cu animale sălbatice, care de cele mai multe 
ori, sunt imprevizibile, iar uneori agresive. 

Semnalările la „112” – Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență care 
au ca subiect animalele sălbatice sau domestice cu un comportament agresiv sau 
periculos pentru viața și integritatea corporală a persoanelor sau pentru bunurile 
acestora, în baza indexului incidentelor stabilit la nivelul structurilor specializate în 
soluţionarea urgenţelor prevăzut de O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, sunt direcționate 
către unitățile teritoriale ale Jandarmeriei Române. Astfel, urmare a prevederilor 
legale actuale, deși jandarmii se deplasează la fața locului, aceștia nu dispun de 
mijloacele tehnice necesare pentru a imobiliza animalele respective. În aceste 
condiții, modul de acțiune al acestora constă, de cele mai multe ori, în încercarea de a 
alunga animalele prin producerea unor zgomote neputându-se întreprinde măsuri 
concrete pentru preîntâmpinarea altor situații asemenătoare, ca de exemplu 
tranchilizarea și relocarea acestora.  

Totodată, aceste animale sălbatice sunt protejate de lege, fiind interzisă uciderea 
lor. 

De asemenea, în cazuri de braconaj, în care animalele au fost prinse în capcane şi 
nu au decedat, acestea trebuie eliberate imediat, orice întârziere fiind de natură a 
agrava rănile și, implicit, suferința sălbăticiunilor. Neavând dotarea necesară, 
jandarmii nu se pot apropia de aceste animale decât după tranchilizare, activitate care 
se face prin implicarea altor instituții cu atribuții în domeniu. Prin cooptarea acestora 
se pierde timp important pentru salvarea vieții animalului. 

Nu în ultimul rând, cu prilejul participării la perchezițiile domiciliare sub 
coordonarea organelor de urmărire penală, nu puține au fost situațiile în care 
pătrunderea jandarmilor în locațiile respective a fost îngreunată de prezența unor 
câini agresivi, din rase precum American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, 
Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, 
Cane Corso, dresați special pentru paza unor imobile sau protecția proprietarilor 
acestora.  

O modalitate pentru protejarea omului, bunurilor acestora, dar şi a animalelor 
care, în acelaşi timp, asigură și o intervenţie eficientă, promtă şi oportună este 
reprezentată de tranchilizarea animalelor periculoase și agresive. Această activitate 
este urmată de eliberarea controlată în mediul natural a animalului, în condiţii de 
protejare a faunei sau, după caz, de introducerea acestuia în adăposturi special 
destinate. 

 
2. Schimbări 
preconizate 

Potrivit prevederilor art. 2 pct. III subpct. 12 din Legea nr. 295/2004 privind 
regimul armelor şi muniţiilor, republicată, armele cu tranchilizante reprezintă „arme 
utilitare destinate imobilizării animalelor prin injectarea de substanţe tranchilizante”. 

Conform art. 65 alin. (1) din Legea nr. 295/2004, republicată, „(1) Armele cu 
tranchilizante, harpoanele de pescuit şi armele de asomare pot fi folosite, în condiţiile 
legii, doar împotriva animalelor şi mamiferelor acvatice, numai în scopul pentru care 
sunt destinate, în astfel de condiţii încât să nu cauzeze vătămări corporale 
persoanelor.” 
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De asemenea, conform art. 69 alin. (4) din Legea nr. 295/2004, republicată, 
„Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu 
individuale, emise de conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1) sau, după 
caz, al unităţii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia, în care se menţionează 
datele de identificare ale armei, datele de identificare ale deţinătorului, sarcinile în 
executarea cărora deţinătorul poate purta şi folosi armele, locurile în care deţinătorul 
poate purta şi folosi armele, precum şi condiţiile în care acesta poate face uz de 
armă.” 

Potrivit art. 20 alin. (2) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Jandarmeriei Române, cu modificările ulterioare, “Pentru îndeplinirea atribuţiilor, 
jandarmii aflaţi în misiune folosesc armamentul şi mijloacele tehnice din dotare, 
potrivit dispoziţiilor legale.” 

Coroborând aceste prevederi cu cele ale art. 37 alin (2) din Lega nr. 160/1998 
pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, potrivit 
cărora substanțele tranchilizante intră în categoria produselor biologice de uz 
veterinar, care „se comercializează numai din depozite veterinare autorizate şi se 
folosesc numai de către medicii veterinari, persoane fizice sau juridice autorizate, în 
cadrul actului medical-veterinar”, se poate concluziona că prin modificarea acestui act 
normativ se poate abilita personalul specializat din cadrul Jandarmeriei Române să 
folosească tranchilizante, în condițiile legii, pe timpul îndeplinirii atribuțiilor 
specifice. 

Dotarea, pregătirea și acordarea dreptului de a utiliza arme cu tranchilizante 
pentru jandarmi sunt de natură a asigura soluționarea eficientă și în scurt timp a 
cazurilor care implică animale, în condiții care permit protejarea atât a oamenilor, cât 
și a animalelor. 
    Toate elementele anterior prezentate vizează interesul general public şi constituie 
o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată. 
    În condiţiile mai sus prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de ordonanţă de 
urgenţă a Guvernului pentru completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiunii de medic veterinar. 

 
3. Alte informaţii Caracterul de urgență al reglementării se fundamentează pe următoarele aspecte: 

 apropierea sezonului destinat recoltării culturilor, iminenţa producerii unor 
pagube însemnate de către animalele sălbatice şi probabilitatea corelativă de 
apariţie a numeroase cazuri de rănire a  acestora în interacţiunea cu cetăţenii 
care îşi protejează recoltele; 

 în perioada imediat următoare se va intensifica activitatea animalelor sălbatice 
în zonele montane pentru hrănire şi acumularea resurselor necesare 
supravieţuirii în perioada iernii, crescând astfel probabilitatea apariţiei 
cazurilor în care acestea coboară în zonele locuite, cu posibile consecinţe 
negative atât pentru sănătatea şi viaţa locuitorilor cât şi a animalelor sălbatice; 

 structurile montane ale Jandarmeriei Române intervin în situaţia apariţiei 
situaţiilor în care animalele sălbatice atacă oameni ori, când prin prezenţa lor 
în locuri populate, produc o stare de pericol iminent; 

 eficientizarea acţiunilor destinate protejării atât a persoanelor cât şi a 
animalelor. 

Secţiunea a 3-a 
 Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 
macro-economic 

            NU ESTE CAZUL 
 

11. Impactul 
asupra mediului 
concurenţial şi 

            NU ESTE CAZUL 
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domeniului 
ajutoarelor de 
stat 
2. Impactul 
asupra mediului 
de afaceri 

         NU ESTE CAZUL 
 

21  Impactul 
asupra sarcinilor 
administrative 

         NU ESTE CAZUL 

22 Impactul 
asupra 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii
  

         NU ESTE CAZUL 

3. Impactul 
social 

          NU ESTE CAZUL 
 

4. Impactul 
asupra mediului  

          NU ESTE CAZUL 
 

5. Alte 
informaţii 

             NU ESTE CAZUL 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)  
 

Sumele se vor asigura din subvenţii alocate de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate 
Ministerului Afacerilor Interne – Jandarmeriei Române 

- mii lei - 

Indicatori Anul curent
Următorii 

4 ani 
Media pe

5 ani 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       
(i) impozit pe profit       
(ii) impozit pe venit       
b) bugete locale:       
(i) impozit pe profit       
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

      

(i) contribuţii de asigurări       
2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din 
care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       
(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii       
b) bugete locale:          
(i) cheltuieli de personal          
(ii) bunuri şi servicii          
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c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

         

(i) cheltuieli de personal          
(ii) bunuri si servicii          
3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat       
b) bugete locale           
4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

               

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

           

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor si/sau 
cheltuielilor bugetare 

        

7. Alte informaţii     NU ESTE CAZUL      
 Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Măsuri normative 
necesare pentru 
aplicarea prevederilor 
proiectului de act 
normativ: 

a) acte normative 
în vigoare ce vor fi 
modificate sau 
abrogate, ca urmare a 
intrãrii în vigoare a 
proiectului de act 
normativ; 
     b) acte normative ce 
urmeazã a fi elaborate 
în vederea 
implementãrii noilor 
dispoziţii. 

 
 
              
            Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de 
medic veterinar, republicată.           

 
              
 
             NU ESTE CAZUL        

11    Compatibilitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislaţia 
în domeniul achiziţiilor 
publice    

             NU ESTE CAZUL        
 

2. Conformitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislaţia    
comunitarã în cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare     

 

3. Mãsuri normative 
necesare aplicãrii 
directe a actelor  
normative comunitare 

      
               NU ESTE CAZUL 

4. Hotãrâri ale Curţii 
de Justiţie a Uniunii 
Europene 

               NU ESTE CAZUL 
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5. Alte acte normative 
şi/sau documente 
internaţionale din care 
decurg angajamente 

      
               NU ESTE CAZUL 
 

6. Alte informaţii                  NU ESTE CAZUL 
 

                                                                            
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

1. Informaţii privind 
procesul de consultare 
cu organizaţii 
neguvernamentale, 
institute de cercetare şi 
alte organisme 
implicate  
2. Fundamentarea 
alegerii organizaţiilor 
cu care a avut loc 
consultarea, precum şi 
a modului în care 
activitatea acestor 
organizaţii  
este legată de obiectul 
proiectului de act 
normativ. 
 

    Proiectul de act normativ a fost elaborat cu consultarea Jandarmeriei 
Române. 
       

3. Consultările 
organizate cu 
autorităţile 
administraţiei publice 
locale, în situaţia în 
care proiectul de act 
normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului 
nr. 521/2005 privind 
procedura de 
consultare a 
structurilor asociative 
ale autorităţilor 
administraţiei publice 
locale la elaborarea 
proiectelor de acte 
normative 

NU ESTE CAZUL 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Consultările 
desfăşurate în cadrul 
consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu 
prevederile Hotărârii 

           
 
                NU ESTE CAZUL 
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Guvernului nr. 
750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale 
permanente 
 
5. Informaţii privind 
avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ  
b) Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic 
şi Social 
d) Consiliul 
Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

   Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ. 
 
 
 

6. Alte informaţii  NU ESTE CAZUL 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secţiunea a 7-a   

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 
 
 

1. Informarea societăţii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborării 
proiectului de act 
normativ 

        Au fost respectate condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, prin afişarea pe site-ul 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a 
prezentului proiect de act normativ. 
 

2. Informarea societăţii 
civile cu privire la 
eventualul impact 
asupra mediului în 
urma implementării 
proiectului de act 
normativ, precum şi 
efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau 
diversităţii biologice 

      NU ESTE CAZUL 

3. Alte informaţii       NU ESTE CAZUL 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
1. Măsurile de punere 
în aplicare a 
proiectului de act 
normativ de către 
autorităţile 

NU ESTE CAZUL  
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administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - 
înfiinţarea unor noi 
organisme sau 
extinderea 
competentelor 
instituţiilor existente 
2. Alte informaţii          NU ESTE CAZUL 
  
 În sensul celor prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
pentru completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, 
pe care îl propune spre aprobare. 
 

  PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII 

    NAŢIONALE SANITARE VETERINARE

ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

     Radu ROATIŞ CHEŢAN 

         MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

     Petre TOBĂ 

 

   

     AVIZĂM FAVORABIL 

 

            MINISTRUL AGRICULTURII ŞI 

            DEZVOLTĂRII RURALE 

 

                Achim IRIMESCU 

           MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI       

             PĂDURILOR  

 

                   Cristiana Paşca PALMER                 

 

        MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

 

                 Anca Dana DRAGU                      

 

          MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

            Raluca Alexandra PRUNĂ            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


