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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind ratificarea Conven˛iei europene pentru protec˛ia animalelor
Ón timpul transportului interna˛ional (revizuit„), semnat„ la Chi∫in„u la 6 noiembrie 2003
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Se ratific„ Conven˛ia european„ pentru
protec˛ia animalelor Ón timpul transportului interna˛ional
(revizuit„), semnat„ la Chi∫in„u la 6 noiembrie 2003.
Art. 2. — Rom‚nia denun˛„ Conven˛ia european„ privind
protec˛ia animalelor Ón transport interna˛ional, deschis„ spre

semnare la Paris la 13 decembrie 1968, la care Rom‚nia
a aderat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 267/1991, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 111 din
22 mai 1991.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 23 martie 2006.
Nr. 71.

C O N V E N ﬁ I A E U R O P E A N √*)
pentru protec˛ia animalelor Ón timpul transportului interna˛ional (revizuit„)
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei conven˛ii,
lu‚nd Ón considerare faptul c„ obiectivul Consiliului Europei este atingerea unei mai str‚nse unit„˛i Óntre membrii
s„i cu scopul de a proteja ∫i de a realiza idealurile ∫i principiile care alc„tuiesc mo∫tenirea lor comun„,
cunosc‚nd c„ fiecare persoan„ are obliga˛ia moral„ de a respecta animalele ∫i de a da considera˛ia cuvenit„
sensibilit„˛ii lor la suferin˛„,
motivate de dorin˛a de a proteja bun„starea animalelor Ón timpul transportului,
av‚nd convingerea c„ transportul interna˛ional este compatibil cu bun„starea animalelor, cu condi˛ia s„ Óndeplineasc„
cerin˛ele bun„st„rii,
lu‚nd Ón considerare, a∫adar, c„, atunci c‚nd cerin˛ele de bun„stare nu pot fi Óndeplinite, trebuie s„ se pun„ Ón
aplicare o alternativ„ la transportul de animale vii,
lu‚nd Ón considerare c„, Ón general, perioada de transport al animalelor, inclusiv al animalelor pentru abator,
trebuie redus„ c‚t mai mult din motive de bun„stare a animalelor,
lu‚nd Ón considerare faptul c„ Ónc„rcarea ∫i desc„rcarea sunt activit„˛i Ón care este foarte probabil s„ se produc„
r„niri ∫i stres,
lu‚nd Ón considerare faptul c„ progresul Ón aceast„ privin˛„ poate fi atins prin adoptarea unor prevederi comune
referitoare la transportul de animale,
au convenit urm„toarele:
Principii generale
ARTICOLUL 1
Defini˛ii

(1) Transport interna˛ional are Ón˛elesul de orice mi∫care
dintr-o ˛ar„ Ón alta, Óns„ exclude c„l„toriile mai scurte de
50 km ∫i mi∫c„rile Óntre statele membre ale Comunit„˛ii
Europene.
*) Traducere.

(2) Medic veterinar autorizat are Ón˛elesul de medic
veterinar desemnat de autoritatea competent„.
(3) Persoan„ responsabil„ de transportul animalelor are
Ón˛elesul de persoan„ care de˛ine controlul de ansamblu
asupra organiz„rii, efectu„rii ∫i Óncheierii Óntregii c„l„torii,
indiferent dac„ anumite responsabilit„˛i sunt subcontractate
altor p„r˛i pe durata transportului. O astfel de persoan„
este de obicei aceea care planific„, face aranjamentele ∫i

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 316/7.IV.2006
define∫te condi˛iile pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ alte
p„r˛i.
(4) Persoan„ responsabil„ de bun„starea animalelor are
Ón˛elesul de persoan„ care are r„spunderea fizic„ direct„
pentru Óngrijirea animalelor Ón timpul transportului. O astfel
de persoan„ poate fi Ónso˛itorul sau conduc„torul
vehiculului, dac„ Óndepline∫te acela∫i rol.
(5) Container are Ón˛elesul de orice lad„, cutie, recipient
sau alt„ structur„ rigid„ folosit„ pentru transportul
animalelor, care nu este autopropulsat„ ∫i care nu face
parte (deta∫abil„ sau nu) din mijlocul de transport.
(6) Transportator are Ón˛elesul de persoan„ fizic„ sau
juridic„ ce transport„ animale fie pe cont propriu, fie pentru
o ter˛„ parte.
ARTICOLUL 2
Specii

(1) Prezenta conven˛ie se aplic„ transportului
interna˛ional al tuturor animalelor vertebrate.
(2) Cu excep˛ia art. 4 alin. (1) ∫i a art. 9 alin. (1) ∫i
alin. (2) lit. a) ∫i c), prevederile prezentei conven˛ii nu se
aplic„:
a) dac„ un singur animal este Ónso˛it de persoana care
este responsabil„ de acesta pe timpul transportului;
b) pentru transportul animalelor de companie Ónso˛ite de
proprietarii lor Ón scopuri necomerciale.
ARTICOLUL 3
Aplicarea conven˛iei

(1) Fiecare parte trebuie s„ aplice prevederile ce
reglementeaz„ transportul interna˛ional al animalelor,
stipulate Ón prezenta conven˛ie, ∫i trebuie s„ fie
responsabil„ de controlul ∫i supravegherea eficiente.
(2) Fiecare parte trebuie s„ ia m„surile necesare pentru
a asigura un sistem eficient de instruire, ˛in‚nd cont de
prevederile prezentei conven˛ii.
(3) Fiecare parte trebuie s„ se str„duiasc„ s„ aplice
prevederile relevante ale prezentei conven˛ii la animalele
care sunt transportate Ón interiorul teritoriului s„u.
(4) P„r˛ile trebuie s„ furnizeze asisten˛„ mutual„ pentru
aplicarea prevederilor prezentei conven˛ii, Ón special prin
schimbul de informa˛ii, discutarea interpret„rii ∫i notificarea
problemelor.
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control al bolilor. Dac„ animalele sunt re˛inute, trebuie s„
se fac„ aranjamente corespunz„toare pentru Óngrijirea lor
∫i, dac„ este necesar, pentru desc„rcarea ∫i ad„postirea lor.
(5) Fiecare parte, pe teritoriul s„u, trebuie s„ ia
m„surile necesare pentru a se evita sau a se reduce la
minimum suferin˛a animalelor Ón cazul Ón care grevele sau
alte Ómprejur„ri imprevizibile Ómpiedic„ aplicarea strict„ a
prevederilor prezentei conven˛ii. Œn acest scop fiecare parte
se va ghida dup„ principiile stabilite Ón prezenta conven˛ie.
(6) Prevederile prezentei conven˛ii nu trebuie s„
afecteze punerea Ón aplicare a altor instrumente referitoare
la controlul sanitar ∫i veterinar.
(7) Prevederile prezentei conven˛ii nu trebuie s„ aduc„
atingere libert„˛ii p„r˛ilor de a adopta m„suri mai stricte
pentru protec˛ia animalelor Ón timpul transportului
interna˛ional.
ARTICOLUL 5
Autorizarea transportatorilor

(1) Fiecare parte trebuie s„ se asigure c„ transportatorii
care transport„ animale Ón scopuri comerciale:
a) sunt Ónregistra˛i Óntr-un mod ce permite autorit„˛ii
competente s„ Ói poat„ identifica rapid Ón caz de
nerespectare a cerin˛elor prezentei conven˛ii;
b) posed„ o autoriza˛ie valabil„ pentru transport
interna˛ional, acordat„ de autoritatea competent„ a p„r˛ii Ón
care ace∫tia sunt stabili˛i.
(2) Fiecare parte trebuie s„ se asigure c„ autoriza˛ia
este acordat„ transportatorilor care Óncredin˛eaz„ transportul
animalelor numai persoanelor care au primit o instruire
corespunz„toare Ón leg„tur„ cu prevederile prezentei
conven˛ii.
(3) Fiecare parte trebuie s„ se asigure c„ autoriza˛ia
men˛ionat„ anterior poate fi suspendat„ sau retras„ atunci
c‚nd autorit„˛ile competente care au acordat autorizarea
sunt informate c„ transportatorul a Ónc„lcat Ón mod repetat
sau grav prevederile prezentei conven˛ii.
(4) Atunci c‚nd o parte a observat o Ónc„lcare a
prezentei conven˛ii de c„tre un transportator Ónregistrat la
o alt„ parte a prezentei conven˛ii, prima parte trebuie s„
comunice celei din urm„ detalii asupra contraven˛iei
observate.
Proiect ∫i construc˛ie

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 6

Principiile fundamentale ale conven˛iei

Proiectare ∫i construc˛ie

(1) Animalele trebuie transportate Óntr-un mod care s„
le asigure bun„starea, inclusiv s„n„tatea lor.
(2) Pe c‚t posibil, animalele trebuie transportate f„r„
Ónt‚rziere la locul de destina˛ie.
(3) La punctele de control trebuie s„ se dea prioritate
transporturilor de animale.
(4) Animalele vor fi re˛inute numai dac„ este strict
necesar pentru s„n„tatea acestora sau pentru scopuri de

(1) Mijloacele de transport, containerele ∫i dot„rile
acestora trebuie construite, Óntre˛inute ∫i operate astfel
Ónc‚t s„ se evite r„nirea ∫i suferin˛a animalelor ∫i s„ se
asigure siguran˛a acestora Ón timpul transportului.
(2) Mijlocul de transport sau containerul trebuie construit
astfel Ónc‚t s„ ofere animalelor spa˛iul adecvat pentru a sta
Ón pozi˛ie natural„, cu excep˛ia p„s„rilor, altele dec‚t puii
de o zi.
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(3) Mijloacele de transport sau containerele trebuie
proiectate ∫i construite astfel Ónc‚t s„ asigure:
a) suficient de mult spa˛iu liber deasupra animalelor
st‚nd Ón pozi˛ie natural„, pentru circula˛ia eficient„ a
aerului;
b) men˛inerea calit„˛ii ∫i cantit„˛ii de aer
corespunz„toare speciei transportate, Ón special atunci c‚nd
animalele sunt transportate Óntr-un spa˛iu Ón Óntregime
Ónchis.
(4) Mijloacele de transport, containerele, dot„rile etc.
trebuie s„ fie suficient de solide pentru a suporta greutatea
animalelor, s„ le Ómpiedice pe acestea s„ scape sau s„
cad„, s„ reziste la stresul datorat mi∫c„rii ∫i, atunci c‚nd
este necesar, s„ con˛in„ desp„r˛ituri care s„ protejeze
animalele de mi∫c„rile mijlocului de transport. Dot„rile
trebuie proiectate pentru a permite operarea rapid„ ∫i
u∫oar„.
(5) Desp„r˛iturile trebuie s„ fie rigide ∫i suficient de
solide pentru a rezista la greutatea animalelor care sunt
Ómpinse Ón acestea ∫i s„ fie astfel proiectate Ónc‚t s„ nu
Ómpiedice circula˛ia aerului.
(6) Mijloacele de transport sau containerele trebuie s„
fie construite ∫i operate astfel Ónc‚t s„ protejeze animalele
Ómpotriva intemperiilor ∫i schimb„rilor meteorologice
nefavorabile. Œn special acoperi∫ul exterior, situat exact
deasupra animalelor, trebuie s„ limiteze la maximum
absorb˛ia ∫i conduc˛ia de c„ldur„ solar„.
(7) Plan∫eul mijloacelor de transport sau al containerului
trebuie s„ fie antiderapant. Plan∫eele trebuie s„ fie
proiectate, construite ∫i Óntre˛inute pentru a se evita
disconfortul, extenuarea ∫i r„nirea animalelor ∫i a se
reduce la minimum scurgerea de urin„ ∫i fecale.
Materialele alese pentru construc˛ia plan∫eului trebuie
selectate astfel Ónc‚t s„ fie redus„ la minimum coroziunea.
(8) Mijloacele de transport trebuie astfel proiectate ∫i
construite pentru a permite accesul la animale, inspec˛ia
animalelor ∫i, dac„ este necesar, ad„parea, hr„nirea ∫i
Óngrijirea acestora.
(9) Atunci c‚nd este necesar„ legarea animalelor
trebuie prev„zut un echipament adecvat Ón mijlocul de
transport.
(10) Containerele Ón care se transport„ animale trebuie
marcate clar ∫i vizibil, pentru a indica prezen˛a animalelor
vii, cu un semn care s„ arate partea superioar„ a
containerului.
(11) Mijloacele de transport, containerele ∫i dot„rile
acestora trebuie proiectate ∫i construite pentru a permite o
cur„˛are ∫i dezinfec˛ie u∫oar„.
Preg„tirea pentru transport
ARTICOLUL 7
Planificarea

(1) Pentru fiecare c„l„torie persoana responsabil„ de
transportul animalelor trebuie astfel identificat„ Ónc‚t s„ se

poat„ ob˛ine Ón orice moment al transportului informa˛ii
despre organizarea, efectuarea ∫i Óncheierea transportului.
(2) C‚nd c„l„toria planificat„ dep„∫e∫te 8 ore pentru
transportul intern al solipedelor domestice ∫i al animalelor
domestice din speciile bovine, ovine, caprine ∫i porcine,
persoana responsabil„ pentru transport trebuie s„
Óntocmeasc„ un document Ón care s„ specifice
aranjamentele stabilite pentru c„l„torie ∫i mai ales
urm„toarele informa˛ii:
a) identificarea transportatorului ∫i a mijloacelor de
transport;
b) identificarea lotului ∫i documentele Ónso˛itoare (specia,
num„rul de animale, certificate veterinare);
c) locul ∫i ˛ara de plecare, locurile de transfer, locurile
Ón care animalele trebuie desc„rcate ∫i puse la odihn„ ∫i
locul ∫i ˛ara de destina˛ie.
(3) Persoana responsabil„ de transport trebuie s„
asigure c„, Ón fapt, c„l„toria preconizat„ respect„ regulile
respective ale ˛„rilor de plecare, tranzit ∫i destina˛ie.
(4) Persoana responsabil„ de bun„starea animalelor
trebuie s„ consemneze imediat Ón documentul men˛ionat la
alin. (2) orele ∫i locurile la care animalele transportate au
fost hr„nite, ad„pate ∫i puse la odihn„ pe durata c„l„toriei.
Acest document trebuie pus la dispozi˛ie autorit„˛ii
competente la cerere.
(5) Nici un animal nu va fi transportat dac„ persoana
responsabil„ de transport nu ia m„surile necesare pentru
asigurarea bun„st„rii acestora de-a lungul c„l„toriei,
Ónaintea efectu„rii acesteia. Dac„ este cazul, se vor face
aranjamente pentru a se asigura apa, hrana, odihna ∫i
Óngrijirea necesar„ Ón timpul c„l„toriei ∫i la sosirea la locul
de destina˛ie, iar pentru acest scop trebuie s„ se fac„ Ón
avans notific„rile corespunz„toare.
(6) Pentru a se evita orice Ónt‚rziere, loturile de animale
trebuie s„ fie Ónso˛ite de documenta˛ie adecvat„, iar la
posturile unde se efectueaz„ formalit„˛i de import ∫i tranzit
trebuie notificat„ Ón cel mai scurt timp o persoan„
competent„.
(7) Persoana responsabil„ de transport trebuie s„ se
asigure c„ responsabilitatea pentru bun„starea animalelor
Ón timpul transportului este definit„ clar, de la momentul
plec„rii la momentul sosirii la punctul de destina˛ie, inclusiv
Ónc„rcarea ∫i desc„rcarea.
ARTICOLUL 8
Œnso˛itori

(1) Pentru a se asigura Óngrijirea necesar„ a animalelor
Ón timpul transportului loturile de animale vor fi Ónso˛ite de
un Ónso˛itor care este responsabil de bun„starea
animalelor. Conduc„torul vehiculului poate Óndeplini func˛iile
Ónso˛itorului.
(2) Œnso˛itorul trebuie s„ fi primit instruire specific„ ∫i
adecvat„ sau s„ aib„ experien˛a practic„ echivalent„ care
s„ Ól califice pentru a manipula, a transporta ∫i a Óngriji
animale, inclusiv Ón cazuri de urgen˛„.
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(3) Se pot face excep˛ii de la prevederile alin. (1) Ón
urm„toarele cazuri:
a) atunci c‚nd persoana responsabil„ de transportul
animalelor a desemnat un agent care s„ se Óngrijeasc„ de
animale la punctele adecvate pentru odihn„, ad„pare ∫i
hr„nire;
b) atunci c‚nd animalele sunt transportate Ón containere
cu Ónchidere sigur„, ventila˛ie adecvat„ ∫i care, atunci c‚nd
este cazul, con˛in suficient„ ap„ ∫i hran„, Ón distribuitoare
care nu pot fi r„sturnate, pentru o c„l„torie de dou„ ori
mai lung„ dec‚t durata anticipat„.
ARTICOLUL 9
Aptitudine pentru transport

(1) Nici un animal nu trebuie transportat dac„ nu este
apt pentru c„l„torie.
(2) Animalele bolnave sau r„nite nu trebuie considerate
apte pentru transport. Totu∫i, aceast„ prevedere nu este
aplicabil„:
a) animalelor u∫or r„nite sau bolnave, a c„ror
transportare nu le va cauza suferin˛„ suplimentar„;
b) animalelor transportate pentru scopuri experimentale
sau alte scopuri ∫tiin˛ifice aprobate de autoritatea
competent„ Ón materie, dac„ boala sau r„nirea face parte
din programul de cercetare;
c) transportului animalelor sub supraveghere veterinar„
pentru sau ca urmare a unui tratament de urgen˛„.
(3) Trebuie s„ se acorde o grij„ special„ transportului
animalelor Ón stare avansat„ de gesta˛ie, celor care au
f„tat recent ∫i celor foarte tinere:
— femelele gestante de mamifere nu trebuie
transportate Ónainte de parturi˛ie cel pu˛in o perioad„ egal„
cu 10% din durata gesta˛iei ∫i nici cel pu˛in o s„pt„m‚n„
dup„ parturi˛ie;
— mamiferele foarte tinere nu trebuie transportate
Ónainte de vindecarea complet„ a cicatricei ombilicale.
Dac„ s-au luat toate precau˛iile necesare, cu aviz
veterinar ∫i Ón func˛ie de caz, autoritatea competent„ poate
face excep˛ie pentru iepele Ónregistrate Ónso˛ite de m‚nz,
care merg la arm„sar dup„ f„tare.
(4) Nu se vor folosi sedative dec‚t dac„ este strict
necesar pentru a se asigura bun„starea animalelor ∫i
numai Ón urma avizului veterinar, conform legisla˛iei
na˛ionale.
ARTICOLUL 10
Inspec˛ie/Certificat

(1) Œnainte de Ónc„rcarea animalelor pentru un transport
interna˛ional, acestea vor fi inspectate de c„tre un medic
veterinar autorizat din ˛ara Ón care Óncepe c„l„toria, care
s„ asigure c„ acestea sunt apte de transport.
(2) Medicul veterinar autorizat trebuie s„ elibereze un
certificat Ón care se identific„ animalele, se declar„ c„
acestea sunt apte pentru c„l„toria propus„ ∫i, dac„ este
posibil, se consemneaz„ num„rul de Ónregistrare sau, dac„
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este cazul, numele ori alte c„i de a identifica mijlocul de
transport ∫i tipul de transport folosit.
(3) Œn anumite cazuri hot„r‚te prin Ón˛elegere Óntre
p„r˛ile implicate nu este necesar s„ se aplice prevederile
prezentului articol.
ARTICOLUL 11
Odihna, ad„parea ∫i hr„nirea Ónainte de Ónc„rcare

(1) Animalele trebuie s„ fie preg„tite pentru c„l„toria
prev„zut„, s„ se obi∫nuiasc„ cu hrana furnizat„ ∫i s„
poat„ folosi sistemele de distribuire a apei ∫i hranei.
Trebuie s„ li se asigure ap„, hran„ ∫i o perioad„ de
odihn„ corespunz„toare.
(2) Pentru a se reduce stresul datorat transportului
trebuie s„ se acorde considera˛ia cuvenit„ necesit„˛ii
anumitor categorii de animale, precum animalele s„lbatice,
de a se obi∫nui cu modul de transport Ónainte de c„l„toria
propus„.
(3) Amestecarea animalelor care nu au fost crescute
Ómpreun„ sau care nu sunt obi∫nuite una cu alta trebuie
evitat„ c‚t mai mult posibil.
Œnc„rcare ∫i desc„rcare
ARTICOLUL 12
Principii

(1) Animalele trebuie Ónc„rcate ∫i desc„rcate astfel Ónc‚t
s„ se garanteze c„ nu li se va cauza r„nire sau suferin˛„.
(2) Animalele trebuie Ónc„rcate astfel Ónc‚t s„ se
asigure c„ spa˛iile disponibile (suprafa˛a de podea ∫i
Ón„l˛imea) ∫i cerin˛ele de separare sunt Óndeplinite conform
art. 17.
(3) Animalele trebuie Ónc„rcate c‚t mai aproape posibil
de ora plec„rii de la locul de expediere.
(4) La sosirea la destina˛ie animalele trebuie s„ fie
desc„rcate c‚t mai cur‚nd posibil, s„ primeasc„ o cantitate
adecvat„ de ap„ ∫i, dac„ este necesar, de hran„ ∫i s„ se
poat„ odihni.
ARTICOLUL 13
Echipamente ∫i proceduri

(1) Œnc„rcarea ∫i desc„rcarea trebuie s„ aib„ loc
folosindu-se o ramp„, un ascensor sau o box„ de
Ónc„rcare proiectat„ ∫i construit„ adecvat, cu excep˛ia
cazului Ón care animalele trebuie transportate Ón containere
construite special. Ridicarea manual„ a animalelor este
permis„ dac„ animalele sunt de talie destul de mic„ ∫i
este chiar de dorit Ón cazul animalelor tinere care pot avea
dificult„˛i la urcarea rampei. Toate echipamentele de
Ónc„rcare ∫i desc„rcare trebuie s„ fie adaptate acestui
scop, stabile ∫i Óntre˛inute Ón bun„ stare.
(2) Toate rampele ∫i suprafe˛ele pe care merg
animalele trebuie proiectate ∫i Óntre˛inute pentru a se
preveni alunecarea, iar panta acestora trebuie redus„ c‚t
mai mult posibil. Dac„ panta este mai Ónclinat„ de 10º,
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acestea trebuie prev„zute cu un sistem, precum ∫ipci
transversale, care s„ asigure c„ animalele urc„ sau
coboar„ f„r„ risc ori dificultate. Echipamentul trebuie
prev„zut cu bariere laterale, dac„ este necesar.
(3) Interiorul mijlocului de transport trebuie bine iluminat
la Ónc„rcare pentru ca animalele s„ poat„ vedea pe unde
merg, Ón func˛ie de cerin˛ele specifice pe specii.
(4) Animalele trebuie Ónc„rcate numai Ón mijloace de
transport care au fost cur„˛ate cu aten˛ie ∫i, atunci c‚nd
este necesar, dezinfectate.
(5) Bunurile care sunt transportate Ón acela∫i mijloc de
transport cu animalele trebuie plasate astfel Ónc‚t s„ nu
produc„ animalelor r„nire, suferin˛„ sau extenuare.
(6) C‚nd containerele Ónc„rcate cu animale sunt plasate
unul deasupra altuia Ón mijlocul de transport, trebuie s„ se
ia precau˛iile necesare pentru a se evita ca urina ∫i
fecalele s„ cad„ pe animalele plasate dedesubt.
ARTICOLUL 14
Manipularea

(1) Animalele trebuie m‚nuite calm ∫i cu bl‚nde˛e
pentru a le reduce nelini∫tea ∫i agita˛ia la minimum ∫i
pentru a le feri de durere, suferin˛„ ∫i r„niri care pot fi
evitate.
(2) G„l„gia, h„r˛uiala ∫i folosirea for˛ei excesive Ón
timpul Ónc„rc„rii ∫i desc„rc„rii trebuie evitate. Animalele nu
trebuie lovite ∫i nici nu trebuie s„ se aplice presiune Óntr-o
parte a corpului sensibil„ Ón mod deosebit. Œn special,
cozile animalelor nu trebuie strivite, r„sucite sau rupte, iar
ochii acestora nu trebuie s„ fie presa˛i. Animalele nu
trebuie lovite cu pumnii sau cu picioarele.
(3) Animalele nu trebuie suspendate cu mijloace
mecanice, ridicate sau t‚r‚te de cap, urechi, coarne,
picioare, coad„, l‚n„ sau Ón alt mod dureros.
(4) Instrumentele destinate ghid„rii animalelor trebuie
folosite numai Ón acest scop. Folosirea instrumentelor care
administreaz„ ∫ocuri electrice trebuie evitat„ c‚t mai mult
posibil. Œn orice caz, aceste instrumente trebuie folosite
numai pentru bovinele adulte sau porcii adul˛i care refuz„
s„ se deplaseze ∫i numai c‚nd au Ón fa˛a lor loc s„ se
deplaseze. ™ocurile nu trebuie s„ dureze mai mult de o
secund„, trebuie s„ fie distan˛ate adecvat ∫i s„ fie aplicate
numai pe mu∫chii trenului posterior. ™ocurile nu trebuie
folosite repetat dac„ animalele nu reac˛ioneaz„.
(5) Persoanele care m‚nuiesc animalele nu trebuie s„
foloseasc„ vergeaua sau alte instrumente ascu˛ite.
Bastoanele sau alte instrumente destinate m‚n„rii
animalelor trebuie folosite numai dac„ pot fi aplicate pe
corpul unui animal f„r„ s„ produc„ r„nire sau suferin˛„.
ARTICOLUL 15
Separare

(1) Animalele trebuie separate Ón timpul transportului
c‚nd este probabil s„ se produc„ r„niri sau suferin˛„ dac„

sunt transportate Ómpreun„. Aceast„ m„sur„ se aplic„ Ón
special:
a) animalelor din specii diferite;
b) animalelor care sunt ostile unele fa˛„ de altele;
c) animalelor de talii ∫i v‚rste semnificativ diferite;
d) masculilor adul˛i necastra˛i;
e) animalelor legate ∫i celor nelegate.
(2) Prevederile alin. (1) nu se vor aplica Ón cazul Ón
care animalele au fost crescute Ón grupuri compatibile, sunt
obi∫nuite unele cu altele, separarea ar produce suferin˛„
sau femelele sunt Ónso˛ite de tineret dependent.
Practici de transport
ARTICOLUL 16
Plan∫eul ∫i a∫ternutul

Suprafa˛a plan∫eului mijloacelor de transport trebuie
Óntre˛inut„ astfel Ónc‚t s„ se reduc„ riscul de alunecare sau
de scurgere a urinei ∫i a fecalelor. Plan∫eul mijloacelor de
transport ∫i al containerelor trebuie s„ fie acoperit de un
a∫ternut adecvat care s„ absoarb„ urina ∫i fecalele ∫i care
s„ ofere un material potrivit pentru odihn„, Ón afar„ de
cazul Ón care se folose∫te o metod„ alternativ„ care s„
ofere animalelor cel pu˛in acelea∫i avantaje.
ARTICOLUL 17
Spa˛iu disponibil (suprafa˛a pardoselii ∫i Ón„l˛imea)

(1) Animalelor trebuie s„ li se ofere spa˛iul adecvat
pentru a sta Ón picioare, Ón pozi˛ia lor natural„, Ón
mijloacele de transport sau Ón container. Totodat„ trebuie
s„ se prevad„ spa˛iu pentru culcare, Ón afar„ de cazul Ón
care protocolul tehnic sau condi˛ii speciale de protec˛ie a
animalelor cer altceva. Un protocol tehnic Óntocmit conform
art. 34 trebuie s„ stabileasc„ spa˛iul minim disponibil
pentru animale.
(2) Pentru a se preveni r„nirea datorat„ mi∫c„rilor
excesive trebuie s„ se foloseasc„ paravane pentru a se
separa grupe numeroase de animale sau incinta care
con˛ine mai pu˛ine animale dec‚t capacitatea sa normal„,
care altfel ar avea prea mult spa˛iu.
(3) Paravanele trebuie s„ fie adecvate speciei ∫i taliei
animalelor ∫i trebuie pozi˛ionate, securizate ∫i Óntre˛inute
astfel Ónc‚t s„ previn„ r„nirea sau suferin˛a acestora.
ARTICOLUL 18
Legarea animalelor

Atunci c‚nd animalele sunt legate, sforile, pripoanele
sau alte mijloace folosite trebuie s„ fie destul de rezistente
pentru a nu se rupe Ón condi˛ii normale de transport ∫i s„
fie suficient de lungi pentru a permite animalelor s„ se
culce sau s„ m„n‚nce ∫i s„ bea. Trebuie astfel proiectate
pentru a elimina orice pericol de strangulare sau de r„nire.
Animalele nu trebuie legate de coarne, picioare, inele
nazale ∫i nici nu trebuie transportate cu picioarele legate
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Ómpreun„. Animalele trebuie legate numai cu dispozitive
care s„ permit„ s„ fie dezlegate rapid.
ARTICOLUL 19
Ventilare ∫i temperatur„

(1) Trebuie s„ se prevad„ suficient„ ventila˛ie pentru a
se asigura respectarea Ón Óntregime a nevoilor animalelor,
lu‚ndu-se Ón considera˛ie Ón special num„rul ∫i tipul de
animale ce trebuie transportate ∫i condi˛iile meteorologice
preconizate pe durata c„l„toriei.
(2) Containerele trebuie stivuite astfel Ónc‚t ventilarea lor
s„ nu fie Ómpiedicat„.
(3) C‚nd animalele trebuie transportate Ón condi˛ii
necorespunz„toare de temperatur„ ∫i umiditate, trebuie s„
se ia m„suri corespunz„toare pentru a se asigura
bun„starea acestora.

ARTICOLUL 24
Œngrijirea Ón timpul transportului

Persoana responsabil„ de bun„starea animalelor trebuie
s„ foloseasc„ fiecare ocazie de a le controla ∫i, dac„ este
necesar, de a le administra Óngrijirea adecvat„.
ARTICOLUL 25
Urgen˛e ∫i accidente Ón timpul transportului

Animalele care se Ómboln„vesc sau sunt r„nite Ón timpul
transportului trebuie s„ primeasc„ asisten˛„ de prim ajutor
c‚t mai cur‚nd posibil. Dac„ este necesar trebuie s„ li se
administreze tratament veterinar corespunz„tor sau s„ fie
ucise Óntr-un mod care s„ nu le produc„ suferin˛„
suplimentar„.
Prevederi speciale

ARTICOLUL 20

ARTICOLUL 26

Ap„, hran„ ∫i odihn„

Prevederi speciale pentru transportul feroviar

(1) Animalelor trebuie s„ li se ofere ap„, hran„ ∫i
posibilitatea de a se odihni conform speciei ∫i v‚rstei, la
intervale adecvate.
(2) Un protocol tehnic, Óntocmit conform art. 34, va
determina perioadele maxime de c„l„torie, intervalele
minime de ad„pare ∫i hr„nire ∫i perioadele de odihn„.
(3) Apa ∫i hrana trebuie s„ fie de calitate bun„ ∫i s„
fie prezentate animalelor Óntr-un mod care s„ reduc„
contaminarea.
ARTICOLUL 21
Femele Ón lacta˛ie

Femelele Ón lacta˛ie care nu sunt Ónso˛ite de progenituri
nu trebuie transportate perioade Óndelungate. Cu toate
acestea, dac„ este inevitabil, acestea trebuie mulse cu
pu˛in timp Ónainte de Ónc„rcare ∫i la intervale de nu mai
mult de 12 ore pe parcursul c„l„toriei.
ARTICOLUL 22

7

(1) Orice vagon de cale ferat„ folosit pentru transportul
animalelor trebuie s„ fie marcat pentru a indica prezen˛a
animalelor vii. Œn afara cazului Ón care animalele sunt
transportate Ón containere, pere˛ii interiori ai vagonului
feroviar trebuie s„ fie din material corespunz„tor, perfect
neted ∫i echipat cu inele sau bare, la o Ón„l˛ime adecvat„,
de care s„ se lege animalele.
(2) Atunci c‚nd nu sunt transportate Ón boxe individuale,
solipedele trebuie s„ fie legate astfel Ónc‚t s„ stea cu fa˛a
spre acela∫i perete al vagonului sau s„ stea fa˛„ Ón fa˛„.
Cu toate acestea, m‚njii ∫i animalele retive nu trebuie
lega˛i.
(3) Animalele de talie mare trebuie Ónc„rcate astfel Ónc‚t
s„ permit„ unui Ónso˛itor s„ se deplaseze printre acestea.
(4) La asamblarea trenurilor ∫i Ón timpul altor mi∫c„ri a
vagoanelor de cale ferat„ trebuie s„ se ia toate precau˛iile
pentru a se evita izbirea vagoanelor care con˛in animale.
(5) Trebuie s„ se foloseasc„ orice ocazie de a controla
animalele, dup„ cum se prevede la art. 24, la fiecare
oprire a vagonului feroviar sau la schimbarea condi˛iilor
meteorologice.

Iluminarea
ARTICOLUL 27

Mijloacele de transport trebuie echipate cu mijloace de
iluminare, fixe sau portabile, suficiente pentru inspec˛ia
general„ a animalelor, iar c‚nd este necesar, Ón timpul
transportului, precum ∫i pentru ad„pare ∫i hr„nire.
ARTICOLUL 23
Containere

Œn timpul transportului ∫i al manipul„rii containerele
trebuie ˛inute Ón pozi˛ie vertical„ ∫i trebuie reduse izbiturile
∫i scutur„turile puternice.

Prevederi speciale pentru transportul rutier

(1) Vehiculele Ón care animalele sunt transportate
trebuie marcate clar ∫i vizibil pentru a se indica prezen˛a
animalelor vii.
(2) Vehiculele trebuie conduse astfel Ónc‚t s„ se asigure
accelerarea, Óncetinirea ∫i virarea lin„.
(3) Vehiculele trebuie s„ aib„ suficient echipament
pentru Ónc„rcare ∫i desc„rcare, conform art. 13.
(4) Trebuie s„ se foloseasc„ orice ocazie de a controla
animalele din vehicul, dup„ cum se prevede la art. 24, la
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fiecare oprire a vehiculului sau la schimbarea condi˛iilor
meteorologice.
ARTICOLUL 28
Prevederi speciale pentru transportul naval
(cu excep˛ia navelor roll-on/roll-off)

(1) Œnainte de a se permite Ónc„rcarea, pentru a se
asigura respectarea cerin˛elor privind bun„starea animalelor,
autoritatea competent„ a ˛„rii Ón care are loc Ónc„rcarea
trebuie s„ inspecteze:
a) navele construite special pentru transportul de
animale sau navele transformate pentru acest scop;
b) amenaj„rile de pe alte nave pe care sunt
transportate animalele.
(2) Trebuie s„ se instaleze o alarm„ care s„ detecteze
orice pan„ de curent la sistemul de ventila˛ie for˛at„.
Trebuie s„ se prevad„ o surs„ de energie secundar„
adecvat„, separat„ de sursa primar„, pentru a se asigura
men˛inerea unei ventila˛ii for˛ate corespunz„toare.
(3) Animalele nu trebuie transportate pe pun˛i deschise,
Ón afara cazului Ón care exist„ containere ∫i alte structuri
care s„ le ofere o protec˛ie corespunz„toare pentru apa
de mare.
(4) C‚nd animalele sunt Ónc„rcate ∫i desc„rcate din
nav„ trebuie s„ se prevad„ pasarele, rampe ∫i culoare
adecvate Óntre dana de acostare ∫i puntea pentru animale.
(5) Œnc„rcarea ∫i desc„rcarea animalelor pe ∫i din
navele pentru animale trebuie s„ fie supravegheate de un
medic veterinar autorizat.
(6) La Ónc„rcare ∫i desc„rcare, ad„posturile pentru
animale, rampele ∫i pasajele trebuie s„ fie iluminate
adecvat pentru ca animalele s„ poat„ vedea unde merg,
Ón func˛ie de cerin˛ele minime ale speciei.
(7) Toate ˛arcurile, boxele ∫i containerele trebuie s„ fie
accesibile direct at‚t pentru animale, c‚t ∫i pentru Ónso˛itori.
(8) Pasajele de trecere pentru animale trebuie s„ fie
adecvate speciei care este transportat„, Ón special nu
trebuie s„ aib„ margini ∫i col˛uri ascu˛ite, iar proeminen˛ele
trebuie s„ fie reduse.
(9) Toate p„r˛ile navei Ón care sunt ad„postite animale
trebuie prev„zute cu instala˛ii care s„ asigure o drenare
eficient„ ∫i care s„ fie men˛inute Ón condi˛ii sanitare bune.
(10) Pe nav„ trebuie s„ se transporte rezerve de ap„
curat„ ∫i proasp„t„, hran„ ∫i a∫ternut corespunz„tor,
suficiente pentru nevoile animalelor ∫i ˛in‚ndu-se cont de
durata c„l„toriei.
(11) Trebuie s„ se transporte rezerve suplimentare de
ap„ ∫i, Ón cazul c„l„toriilor de lung„ durat„, hran„ ∫i
a∫ternut pentru cazurile de Ónt‚rzieri neprev„zute.
(12) Rezervele de hran„ ∫i a∫ternut trebuie depozitate
astfel Ónc‚t s„ se asigure men˛inerea lor Ón stare uscat„,
ferite de apa de mare ∫i de intemperii. Depozitarea hranei
∫i a a∫ternutului nu trebuie s„ Ómpiedice func˛ionarea
sistemelor de ventilare, iluminare ∫i drenare ∫i nici s„
blocheze pasajele de trecere.

(13) Trebuie s„ se prevad„ echipament pentru ad„pare
∫i hr„nire corespunz„tor num„rului, taliei ∫i speciei de
animale care vor fi transportate.
(14) Trebuie s„ se prevad„ izolarea animalelor care se
Ómboln„vesc sau se r„nesc Ón timpul c„l„toriei.
(15) Œn caz de urgen˛„ trebuie s„ fie posibil s„ se ucid„
un animal conform prevederilor art. 25. Pentru acest scop
trebuie s„ existe la dispozi˛ie mijloace pentru sacrificare
adecvate speciei.
ARTICOLUL 29
Prevederi speciale pentru transportul cu vehicule rutiere
sau vagoane de cale ferat„ pe nave roll-on/roll-off

(1) Atunci c‚nd animalele sunt transportate cu vehicule
rutiere sau cu vagoane de cale ferat„ pe nave roll-on/
roll-off, Ón special pe pun˛i Ónchise, trebuie s„ existe o grij„
deosebit„ pentru a se asigura c„ animalelor li se
furnizeaz„ ventila˛ie suficient„ Ón timpul c„l„toriei.
Vehiculele rutiere ∫i vagoanele de cale ferat„ trebuie
arimate astfel Ónc‚t animalele s„ beneficieze de o admisie
maxim„ de aer proasp„t.
(2) Persoana responsabil„ de bun„starea animalelor
trebuie s„ aib„ acces la acestea pentru a putea fi
inspectate ∫i, dac„ este necesar, Óngrijite, ad„pate ∫i
hr„nite Ón timpul c„l„toriei.
(3) Vehiculele rutiere, vagoanele feroviare ∫i containerele
trebuie s„ fie echipate cu un num„r suficient de puncte de
siguran˛„ proiectate, pozi˛ionate ∫i Óntre˛inute corespunz„tor,
care s„ le permit„ s„ fie prinse Ón siguran˛„ de nav„.
Vehiculele rutiere, vagoanele de cale ferat„ ∫i containerele
trebuie fixate solid de nav„ Ónaintea Ónceperii c„l„toriei pe
mare pentru a Ómpiedica dislocarea lor prin mi∫c„rile navei.
(4) Vehiculele rutiere ∫i vagoanele de cale ferat„ vor fi
transportate pe puntea deschis„ a unei nave numai Óntr-o
pozi˛ie ce ofer„ o protec˛ie adecvat„ fa˛„ de apa de mare,
lu‚nd Ón considerare protec˛ia pe care o ofer„ Ónsu∫i
vehiculul rutier sau vagonul feroviar.
(5) Trebuie s„ se instaleze o alarm„ pentru a detecta
orice defec˛iune electric„ a sistemului de ventila˛ie al navei.
O surs„ secundar„ de energie trebuie prev„zut„ pentru a
se asigura men˛inerea ventila˛iei for˛ate adecvate.
(6) Trebuie s„ se fac„ aranjamente pentru
aprovizionarea animalelor cu ap„ proasp„t„ ∫i hran„ Ón
cazul unor Ónt‚rzieri neprev„zute sau, dac„ este necesar, Ón
alt mod.
(7) Œn caz de urgen˛„, dac„ transportul dureaz„ mai
mult de dou„ ore, este posibil s„ se ucid„ un animal
conform prevederilor stabilite la art. 25. Pentru acest scop
trebuie s„ fie disponibile mijloace de sacrificare adecvate
speciilor.
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ARTICOLUL 30
Prevederi speciale pentru transportul aerian

(1) Nici un animal nu trebuie transportat Ón condi˛iile Ón
care calitatea aerului, temperatura ∫i presiunea nu se pot
men˛ine Ón limite corespunz„toare Ón timpul Óntregii c„l„torii.
(2) Comandantul de zbor va fi informat asupra speciilor,
loca˛iei, cantit„˛ii de animale vii la bordul aeronavei,
precum ∫i asupra oric„rei ac˛iuni solicitate. Pentru
animalele aflate Ón compartimentele de marf„ accesibile,
comandantul trebuie anun˛at asupra oric„rei neregularit„˛i
referitoare la animale, c‚t mai cur‚nd posibil.
(3) Animalele trebuie Ónc„rcate Ón aeronav„ c‚t mai
aproape de ora de plecare planificat„.
(4) Nu trebuie s„ se foloseasc„ medicamentele dec‚t
dac„ exist„ o problem„ specific„, iar acestea trebuie
administrate de un medic veterinar sau de o alt„ persoan„
instruit„ asupra modului lor de folosire. Comandantul va fi
informat c‚t mai cur‚nd posibil asupra folosirii oric„ror
medicamente Ón timpul zborului.
(5) Mijloace de sedare ∫i/sau de eutanasiere adecvate
speciei trebuie s„ fie disponibile ∫i folosite numai cu
acordul comandantului, Ón caz de urgen˛„ ∫i c‚nd
Ónso˛itorul are acces la animale, conform art. 25.
(6) Œnso˛itorul trebuie informat Ónainte de decolare
asupra procedurii de comunicare Ón timpul zborului ∫i
trebuie s„ fie capabil s„ comunice eficient cu echipajul.
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invite orice organism, interna˛ional sau na˛ional,
guvernamental ori neguvernamental, care este calificat
tehnic Ón domeniile acoperite de prezenta conven˛ie, pentru
a fi reprezentat de un observator la o consultare sau la o
parte a unei consult„ri. Hot„r‚rea de a invita astfel de
exper˛i sau organisme trebuie luat„ cu o majoritate de
dou„ treimi din num„rul voturilor exprimate.
(6) Dup„ fiecare consultare p„r˛ile trebuie s„ supun„
Comitetului de Mini∫tri al Consiliului Europei un raport
asupra consult„rii ∫i asupra aplic„rii prezentei conven˛ii.
(7) Sub rezerva prevederilor prezentei conven˛ii, p„r˛ile
trebuie s„ Óntocmeasc„ reguli de procedur„ pentru
consult„ri.
ARTICOLUL 32
Rolul consult„rilor multilaterale

Consult„ri multilaterale

Œn cadrul consult„rilor multilaterale p„r˛ile sunt
responsabile de urm„rirea aplic„rii prezentei conven˛ii.
Acestea pot, Ón mod special:
a) s„ preg„teasc„ protocoalele tehnice conform art. 34;
b) s„ sugereze orice modificare necesar„ la prezenta
conven˛ie ∫i s„ examineze cele propuse conform
prevederilor art. 35;
c) s„ examineze, la cererea uneia sau mai multor p„r˛i,
chestiuni privitoare la interpretarea prezentei conven˛ii;
d) s„ fac„ recomand„ri Comitetului de Mini∫tri al
Consiliului Europei referitoare la statele care trebuie invitate
s„ adere la prezenta conven˛ie.
Protocoale tehnice

ARTICOLUL 31

ARTICOLUL 33

Consult„ri multilaterale

Obiect

(1) P„r˛ile trebuie s„ ˛in„ consult„ri multilaterale Ón
cadrul Consiliului Europei, Ón termen de 5 ani de la intrarea
Ón vigoare a prezentei conven˛ii ∫i, dup„ aceea, la fiecare
5 ani sau mai frecvent dac„ majoritatea p„r˛ilor solicit„
astfel.
(2) Aceste consult„ri trebuie s„ aib„ loc la reuniuni
convocate de secretarul general al Consiliului Europei.
(3) Fiecare parte are dreptul s„ numeasc„ unul sau mai
mul˛i reprezentan˛i pentru a participa la aceste consult„ri.
P„r˛ile trebuie s„ comunice numele reprezentantului/
reprezentan˛ilor lor secretarului general al Consiliului
Europei cu cel pu˛in o lun„ Ónainte de fiecare reuniune.
Fiecare parte trebuie s„ aib„ drept de vot. Fiecare stat
care este parte a conven˛iei va avea un vot.
(4) Comunitatea European„, devenind parte a prezentei
conven˛ii, Ón limitele domeniului s„u de competen˛„, Ó∫i va
exercita dreptul de vot cu un num„r de voturi egal cu
num„rul statelor membre ale sale care sunt p„r˛i ale
prezentei conven˛ii. Comunitatea European„ nu Ó∫i va
exercita dreptul de vot Ón cazurile Ón care statele membre
respective Ó∫i exercit„ acest drept, ∫i invers.
(5) P„r˛ile pot cere avizul exper˛ilor. Acestea pot, la
ini˛iativa lor sau la solicitarea organismului implicat, s„

P„r˛ile trebuie s„ adopte protocoale tehnice
la prezenta conven˛ie, referitoare la facilit„˛ile de spa˛iu
(art. 17) ∫i la ad„pare, hr„nire ∫i odihn„ (art. 20). Acestea
pot, de asemenea, s„ adopte alte protocoale tehnice Ón
vederea stabilirii normelor tehnice de implementare a
prevederilor prezentei conven˛ii.
ARTICOLUL 34
Adoptare ∫i intrare Ón vigoare

(1) Trebuie s„ se adopte un protocol tehnic, cu
majoritate de dou„ treimi din num„rul voturilor exprimate,
pe care apoi s„ Ól transmit„ pentru aprobare Comitetului de
Mini∫tri al Consiliului Europei. Dup„ aprobare, acest text
trebuie transmis p„r˛ilor pentru acceptare.
(2) Trebuie s„ intre Ón vigoare un protocol tehnic,
referitor la p„r˛ile care l-au acceptat, Ón prima zi a lunii
urm„toare expir„rii perioadei de o lun„ dup„ data la care
trei p„r˛i, inclusiv cel pu˛in dou„ state membre ale
Consiliului Europei, l-au informat pe secretarul general al
Consiliului Europei c„ Ól accept„. Œn ceea ce prive∫te
fiecare parte care Ól accept„ ulterior, protocolul trebuie s„
intre Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
perioadei de o lun„ dup„ data la care partea l-a informat
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pe secretarul general al Consiliului Europei asupra
accept„rii protocolului.
(3) Pentru preg„tirea protocoalelor tehnice p„r˛ile trebuie
s„ urmeze evolu˛iile cercet„rii ∫tiin˛ifice ∫i metodele noi de
transport al animalelor.
ARTICOLUL 35
Amendamente

(1) Fiecare amendament la un protocol tehnic la
prezenta conven˛ie, propus de o parte sau de Comitetul de
Mini∫tri al Consiliului Europei, trebuie comunicat secretarului
general al Consiliului Europei ∫i transmis de c„tre acesta
statelor membre ale Consiliului Europei, Comunit„˛ii
Europene ∫i fiec„rui stat nemembru care a aderat la
prezenta conven˛ie sau a fost invitat s„ adere la aceasta
conform prevederilor art. 38.
(2) Orice amendament propus conform prevederilor
alin. (1) trebuie examinat la nu mai pu˛in de 6 luni de la
data transmiterii sale de c„tre secretarul general al
Consiliului Europei la o consultare multilateral„, unde poate
fi adoptat cu o majoritate de dou„ treimi din num„rul
p„r˛ilor. Textul adoptat trebuie transmis p„r˛ilor.
(3) Œn prima zi a lunii urm„toare expir„rii perioadei de
18 luni dup„ adoptarea acestuia prin consultare
multilateral„, Ón afara cazului Ón care mai mult de o treime
din num„rul p„r˛ilor au exprimat obiec˛ii, fiecare
amendament trebuie s„ intre Ón vigoare pentru acele p„r˛i
care nu au prezentat obiec˛ii.
Reglementarea diferendelor
ARTICOLUL 36
Reglementarea diferendelor

(1) Œn cazul unui diferend privitor la interpretarea sau
aplicarea prevederilor prezentei conven˛ii, autorit„˛ile
competente ale p„r˛ilor implicate trebuie s„ se consulte
Óntre ele. Fiecare parte trebuie s„ comunice secretarului
general al Consiliului Europei denumirile ∫i adresele
autorit„˛ilor lor competente.
(2) Dac„ diferendul nu a fost reglementat Ón acest mod,
trebuie, la cererea uneia sau alteia dintre p„r˛i, s„ fie
supus arbitr„rii. Fiecare parte trebuie s„ numeasc„ un
arbitru ∫i cei 2 arbitri trebuie s„ numeasc„ un supraarbitru.
Dac„ una dintre p„r˛ile diferendului nu a numit un arbitru
Ón termen de 3 luni de la cererea de arbitraj, acesta va fi
numit la cererea altei p„r˛i a diferendului de c„tre
pre∫edintele Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului. Dac„
acesta din urm„ este cona˛ionalul uneia dintre p„r˛ile
diferendului, aceast„ datorie trebuie Óndeplinit„ de c„tre
vicepre∫edintele Cur˛ii Europene a Dreptului Omului sau,
dac„ vicepre∫edintele este cona˛ionalul uneia dintre p„r˛ile
diferendului, de c„tre judec„torul cu vechimea cea mai
mare de la Curtea European„ a Drepturilor Omului, care
nu este cona˛ionalul vreuneia dintre p„r˛ile diferendului.
Aceea∫i procedur„ trebuie respectat„ dac„ arbitrii nu pot
c„dea de acord asupra alegerii supraarbitrului.

Œn cazul unui diferend Óntre dou„ p„r˛i, dintre care una
este membr„ a Comunit„˛ii Europene, aceasta din urm„
fiind ea Óns„∫i o parte, cealalt„ parte trebuie s„ adreseze
cererea de arbitraj at‚t statului membru, c‚t ∫i Comunit„˛ii
Europene, care o vor notifica Ón comun, Ón termen de
3 luni de la recep˛ionarea cererii, fie c„ statul membru sau
Comunitatea European„ sau statul membru ∫i Comunitatea
European„ Ómpreun„ se constituie Ón p„r˛i ale diferendului.
Œn absen˛a unei notific„ri Ón numitul termen limit„, statul
membru ∫i Comunitatea European„ trebuie considerate ca
fiind una ∫i aceea∫i parte Ón diferend pentru scopurile
aplic„rii prevederilor ce reglementeaz„ constituirea ∫i
procedura unui tribunal de arbitraj. Se procedeaz„ la fel
atunci c‚nd statul membru ∫i Comunitatea European„ se
prezint„ Ómpreun„ ca parte a unui diferend.
(3) Tribunalul de arbitraj trebuie s„ Ó∫i stabileasc„
propria procedur„. Hot„r‚rile sale trebuie luate cu
majoritate de voturi ∫i sunt definitive. Hot„r‚rea sa, ce
trebuie luat„ pe baza prezentei conven˛ii, este final„.
(4) Procedura pentru reglementarea diferendelor nu este
aplicabil„ diferendelor legate de chestiuni care ˛in de
competen˛a Comunit„˛ii Europene sau de definirea sferei
acestei competen˛e Óntre p„r˛i care sunt membre ale
Comunit„˛ii Europene sau Óntre astfel de membri ∫i
Comunitatea European„.
Clauze finale
ARTICOLUL 37
Semn„tur„, ratificare, acceptare, aprobare

(1) Prezenta conven˛ie este deschis„ pentru a fi
semnat„ de statele membre ale Consiliului Europei ∫i
Comunit„˛ii Europene. Este supus„ ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare vor fi depuse pe l‚ng„ secretarul general al
Consiliului Europei.
(2) Nici un stat care este parte a Conven˛iei europene
pentru protec˛ia animalelor Ón timpul transportului
interna˛ional, deschis„ spre semnare la Paris la
13 decembrie 1968, nu poate s„ depun„ instrumentul s„u
de ratificare, de acceptare sau de aprobare f„r„ s„ fi
denun˛at numita conven˛ie sau s„ o denun˛e simultan.
(3) Prezenta conven˛ie va intra Ón vigoare la 6 luni
dup„ data la care patru state ∫i-au exprimat
consim˛„m‚ntul de a fi legate prin aceasta.
(4) Ori de c‚te ori, prin aplicarea alineatelor precedente,
denun˛area Conven˛iei din 13 decembrie 1968 nu produce
efecte simultan cu intrarea Ón vigoare a prezentei conven˛ii,
un stat contractant sau Comunitatea European„ poate,
atunci c‚nd depune instrumentul de ratificare, de acceptare
sau de aprobare, s„ declare c„ va continua s„ aplice
Conven˛ia din 13 decembrie 1968 p‚n„ la intrarea Ón
vigoare a prezentei conven˛ii.
(5) Prezenta conven˛ie va intra Ón vigoare la 6 luni de
la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare
sau de aprobare cu privire la fiecare stat semnatar ori la
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Comunitatea European„ care Ó∫i exprim„
consim˛„m‚ntul de a fi legat„ prin aceasta.

ulterior

ARTICOLUL 38

secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea intr„
Ón vigoare la 6 luni dup„ data primirii respectivei notific„ri
de c„tre secretarul general al Consiliului Europei.

Aderarea statelor nemembre

ARTICOLUL 40

(1) Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei conven˛ii,
Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei poate invita
orice alt stat nemembru al Consiliului Europei s„ adere la
prezenta conven˛ie printr-o hot„r‚re adoptat„ cu majoritatea
de voturi prev„zut„ la art. 20 lit. d) din Statutul Consiliului
Europei ∫i prin vot unanim al reprezentan˛ilor statelor
contractante cu drept de a fi reprezentate Ón Comitetul de
Mini∫tri.
(2) Referitor la oricare stat care va adera, prezenta
conven˛ie intr„ Ón vigoare la 6 luni dup„ data depunerii
instrumentului de aderare la secretarul general al
Consiliului Europei.

Denun˛are

ARTICOLUL 39
Clauze teritoriale

(1) Oricare stat sau Comunitatea European„ poate, la
momentul semn„rii sau c‚nd depune instrumentul s„u de
ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, s„
specifice teritoriul sau teritoriile Ón care se aplic„ prezenta
conven˛ie.
(2) Oricare stat sau Comunitatea European„ poate, la
orice dat„ ulterioar„, printr-o declara˛ie adresat„
secretarului general al Consiliului Europei, s„ extind„
aplicarea prezentei conven˛ii la oricare alt teritoriu specificat
Ón aceast„ declara˛ie. Referitor la un astfel de teritoriu,
prezenta conven˛ie intr„ Ón vigoare la 6 luni de la data
primirii respectivei declara˛ii de c„tre secretarul general al
Consiliului Europei.
(3) Orice declara˛ie f„cut„ sub inciden˛a alin. (1) ∫i (2),
referitoare la orice teritoriu specificat Óntr-o astfel de
declara˛ie, poate fi retras„ printr-o notificare adresat„

(1) Orice parte poate Ón orice moment s„ denun˛e
prezenta conven˛ie prin intermediul unei notific„ri adresate
secretarului general al Consiliului Europei.
(2) O asemenea denun˛are va produce efecte la 6 luni
dup„ data primirii respectivei notific„ri de c„tre secretarul
general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 41
Notific„ri

Secretarul general al Consiliului Europei trebuie s„
notifice statelor membre ale Consiliului Europei, Comunit„˛ii
Europene ∫i statelor care au aderat sau au fost invitate s„
adere la prezenta conven˛ie asupra:
a) oric„rei semn„turi;
b) depunerii oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) oric„rei date de intrare Ón vigoare a prezentei
conven˛ii conform art. 37 ∫i 38;
d) oric„rui alt act, oric„rei notific„ri sau comunic„ri
legate de prezenta conven˛ie.
Semnatarii, fiind Ómputernici˛i Ón mod corespunz„tor, au
semnat prezenta conven˛ie.
Œncheiat„ la Chi∫in„u la 6 noiembrie 2003, Ón limbile
englez„ ∫i francez„, ambele texte fiind egal autentice,
Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei
va trimite copii certificate fiec„rui stat membru al Consiliului
Europei, Comunit„˛ii Europene ∫i fiec„rui stat invitat s„
adere la prezenta conven˛ie.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conven˛iei
europene pentru protec˛ia animalelor Ón timpul transportului
interna˛ional (revizuit„), semnat„ la Chi∫in„u la 6 noiembrie 2003
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind ratificarea Conven˛iei
europene pentru protec˛ia animalelor Ón timpul transportului interna˛ional
(revizuit„), semnat„ la Chi∫in„u la 6 noiembrie 2003, ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 22 martie 2006.
Nr. 360.

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 316/7.IV.2006

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 171
din 28 februarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 33 alin. (1)
din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
Antonia Constantin
Ioana Marilena Chiorean

—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 303/2004
privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, excep˛ie ridicat„
de Aurica Todoran Ón Dosarul nr. 17.854/2005 al Cur˛ii de
Apel Cluj — Sec˛ia comercial„, de contencios administrativ
∫i fiscal.
La apelul nominal r„spunde consilier juridic Viorica
Colesnic, cu delega˛ie depus„ Ón ∫edin˛„, pentru Consiliul
Superior al Magistraturii, lips„ fiind autorul excep˛iei, fa˛„ de
care procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Consiliului Superior al Magistraturii solicit„ respingerea
excep˛iei, ar„t‚nd c„ dispozi˛iile legale criticate nu instituie
discrimin„ri, av‚nd Ón vedere situa˛ia obiectiv diferit„ a unor
categorii de juri∫ti.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca fiind inadmisibil„, Óntruc‚t autorul
excep˛iei a invocat aspecte ce vizeaz„ completarea textelor
legale criticate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 17 noiembrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 17.854/2005, Curtea de Apel Cluj — Sec˛ia
comercial„, de contencios administrativ ∫i fiscal a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judec„torilor ∫i procurorilor. Excep˛ia a fost
ridicat„ de Aurica Todoran Ón cadrul unei contesta˛ii
Ómpotriva m„surii Consiliului Superior al Magistraturii de
respingere a dosarului pentru participarea sa la concursul
pentru admiterea Ón magistratur„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ prin enumerarea expres„ ∫i

limitativ„ a textului criticat, f„r„ a fi cuprins„ ∫i func˛ia de
secretar al unei comune, se Óngr„de∫te dreptul persoanelor
care exercit„ aceast„ func˛ie exclusiv juridic„ de a participa
la concursul pentru ocuparea unui post de judec„tor sau
procuror.
Curtea de Apel Cluj — Sec˛ia comercial„, de contencios
administrativ ∫i fiscal ∫i-a exprimat opinia Ón sensul c„
dispozi˛iile legale criticate sunt constitu˛ionale, Óntruc‚t
pentru situa˛ii diferite trebuie s„ existe un tratament juridic
diferit.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului consider„ c„, pe de-o parte,
dispozi˛iile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 nu
instituie discrimin„ri, ci reglementeaz„ un tratament juridic
egal pentru toate persoanele aflate Ón aceea∫i situa˛ie, iar,
pe de alt„ parte, Curtea Constitu˛ional„ nu poate completa
textul legal criticat, ci numai organul legislativ.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente, concluziile procurorului,
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, ale art. 1
alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„
solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate cu care a fost
sesizat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum
reiese din Óncheierea de sesizare, Ól constituie dispozi˛iile
art. 31 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor.
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Dup„ republicarea Legii nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, anterior sesiz„rii
Cur˛ii Constitu˛ionale, dispozi˛iile art. 31 alin. (1) au devenit
art. 33 alin. (1), av‚nd urm„torul cuprins: îPot fi numi˛i Ón
magistratur„, pe baz„ de concurs, dac„ Óndeplinesc condi˛iile
prev„zute la art. 14 alin. (2), persoanele care au Óndeplinit
func˛ia de judec„tor, procuror ∫i care ∫i-au Óncetat activitatea
din motive neimputabile, personalul de specialitate juridic„
prev„zut la art. 87 alin. (1), avoca˛ii, notarii, asisten˛ii judiciari,
consilierii juridici, persoanele care au Óndeplinit func˛ii de
specialitate juridic„ Ón aparatul Parlamentului, Administra˛iei
Preziden˛iale, Guvernului, Cur˛ii Constitu˛ionale, Avocatului
Poporului, Cur˛ii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadrele
didactice din Ónv„˛„m‚ntul juridic superior acreditat, cu o
vechime Ón specialitate de cel pu˛in 5 ani, precum ∫i magistra˛iiasisten˛i la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie cu o vechime de
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cel pu˛in 5 ani ∫i care ∫i-au Óncetat activitatea din motive
neimputabile.“
Autorul excep˛iei consider„ c„ dispozi˛iile legale criticate
contravin prevederilor constitu˛ionale ale art. 16 privind
egalitatea Ón drepturi.
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„, Ón realitate, autorul excep˛iei sus˛ine c„ textul
de lege atacat este neconstitu˛ional Óntruc‚t omite din
enumerarea persoanelor care pot fi numite Ón magistratur„,
pe baz„ de concurs, pe cele care au Óndeplinit func˛ia de
secretar al unei comune.
Potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea
Constitu˛ional„ nu poate modifica sau completa prevederile
legale supuse controlului de constitu˛ionalitate. Astfel,
Curtea Constitu˛ional„ nu este legislator pozitiv ∫i nici nu
are dreptul de a impune legiuitorului introducerea Ón textul
legii Ón vigoare a unei alte dispozi˛ii dec‚t cele existente Ón
cuprinsul acesteia.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 33 alin. (1) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, excep˛ie ridicat„ de Aurica Todoran Ón Dosarul nr. 17.854/2005 al
Cur˛ii de Apel Cluj — Sec˛ia comercial„, de contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 28 februarie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 202
din 7 martie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2000
privind regimul metalelor pre˛ioase, aliajelor acestora ∫i pietrelor pre˛ioase Ón Rom‚nia
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Gabriela Dragomirescu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent ∫ef

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2000 privind
regimul metalelor pre˛ioase, aliajelor acestora ∫i pietrelor
pre˛ioase Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Patronatul
Operatorilor cu Metale Pre˛ioase din Rom‚nia Ón Dosarul
nr. 333/2005 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia
de contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal r„spunde, pentru autorul excep˛iei,
reprezentantul s„u legal, domnul Gabriel Florin Pop, ∫i
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pentru Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor
din Rom‚nia, consilier juridic Lumini˛a Maclava.
Av‚nd cuv‚ntul, reprezentantul autorului excep˛iei solicit„
admiterea acesteia, Óntruc‚t dispozi˛iile criticate restr‚ng
libertatea agen˛ilor economici Ón exercitarea dreptului de
utilizare a m„rcii de garan˛ie proprie Ón vederea prest„rii la
ter˛i a serviciului de control ∫i garantare a titlului metalelor
pre˛ioase. Sus˛ine c„ aceast„ libertate este acordat„ Ón
regim de exclusivitate laboratoarelor Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor din Rom‚nia Ón privin˛a
unei activit„˛i cu caracter economic produc„toare de
venituri, ∫i anume activitatea de analiz„ ∫i marcare ca ∫i
presta˛ie la ter˛i pe baz„ de tarife proprii, ceea ce Óncalc„
prevederile constitu˛ionale ale art. 53, 135 ∫i 45, precum ∫i
principiile concuren˛ei loiale stabilite prin Legea nr. 21/1996.
Totodat„, precizeaz„ c„ obiectul excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate, astfel cum a fost formulat Ón fa˛a
instan˛ei de judecat„, Ól constituie prevederile art. 2 pct. 7,
8, 9 ∫i 10, art. 10, 12, 13, 14 ∫i 19 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2000, republicat„, coroborate
cu art. 27, 28, 29, 30, 33 ∫i 34 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.344/2003, cu art. 1 alin. 2 din Ordinul nr. 101/2004 ∫i
art. 1 alin. 1 din Ordinul nr. 102/2004, prin raportare la
art. 45, 53, 135 ∫i 21 din Constitu˛ie.
Reprezentantul Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor din Rom‚nia solicit„ respingerea excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„ prin dispozi˛iile de lege
criticate se previne comiterea unor fapte ilicite Ón domeniul
activit„˛ii cu metale ∫i pietre pre˛ioase, f„r„ ca acestea s„
Óncalce prevederi din Constitu˛ie.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, Óntruc‚t
apreciaz„ c„ textul de lege criticat nu este contrar
prevederilor constitu˛ionale invocate ca fiind Ónc„lcate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 14 octombrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 333/2005, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia de contencios administrativ ∫i fiscal a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2000 privind
regimul metalelor pre˛ioase, aliajelor acestora ∫i pietrelor
pre˛ioase Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Patronatul
Operatorilor cu Metale Pre˛ioase din Rom‚nia Óntr-o cauz„
de contencios administrativ, Ón recurs.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
referitoare la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.
190/2000 se sus˛ine c„ prin coroborarea dispozi˛iilor
acesteia cuprinse Ón art. 2 pct. 7, 8, 9 ∫i 10, art. 12, 13,
14 ∫i 19 îse desprinde c„ Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Consumatorilor exercit„ rolul de agent economic
al statului care efectueaz„ activitatea de analiz„ ∫i marcare
ca ∫i presta˛ie la ter˛i pe baz„ de tarife proprii ∫i Ón condi˛ii

de exclusivitate, concomitent cu exercitarea rolului de unic„
institu˛ie Ón m„sur„ ca pe teritoriul Rom‚niei s„ efectueze
expertize ale metalelor pre˛ioase ∫i ale pietrelor pre˛ioase,
dispuse de instan˛ele de judecat„, s„ exercite controlul
marc„rii bijuteriilor ∫i obiectelor din metale pre˛ioase ∫i din
aliaje ale acestora, precum ∫i a titlurilor marcate, fiind
Ónvestit„ totodat„ cu puteri de reglementare Ón domeniu“.
A∫adar se consider„ c„, îÓn m„sura Ón care prin
interpretarea acestora ar rezulta restr‚ngerea dreptului
agen˛ilor economici de a accede la activitatea cu caracter
economic de analiz„ ∫i marcare ca ∫i presta˛ie la ter˛i [...]“,
se Óncalc„ dispozi˛iile art. 21, 45, 53 ∫i 135 din Constitu˛ie.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia de
contencios administrativ ∫i fiscal apreciaz„ c„ îexcep˛ia
invocat„ cu privire la neconstitu˛ionalitatea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2000 Ón raport cu art. 21, 45,
53 ∫i 135 din Constitu˛ia Rom‚niei este neÓntemeiat„ [...]“.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
ridicat„ este inadmisibil„, Óntruc‚t autorul acesteia nu
men˛ioneaz„ cu exactitate care sunt considerentele pentru
care ordonan˛a este contrar„ Constitu˛iei ∫i nu îface vreo
referire la textele constitu˛ionale invocate potrivit Óncheierii
instan˛ei supreme“. Invoc„ Ón acest sens jurispruden˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
Avocatul Poporului consider„ c„ Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 190/2000 este constitu˛ional„, neput‚ndu-se
re˛ine Ónc„lcarea prevederilor art. 21, 45, 53 ∫i 135 din
Constitu˛ie.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ilor, concluziile
reprezentantului Ministerului Public, dispozi˛iile legale
criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i
Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2000 privind
regimul metalelor pre˛ioase, aliajelor acestora ∫i pietrelor
pre˛ioase Ón Rom‚nia. Ordonan˛a a fost republicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 77 din
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29 ianuarie 2004, ∫i modificat„ ∫i completat„ prin Legea
nr. 591/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.224 din 20 decembrie 2004.
Œn opinia autorului, prevederile ordonan˛ei Óncalc„
dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 21 privind îAccesul liber la
justi˛ie“, art. 45 referitor la îActivitatea economic„“, art. 53
privind îRestr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al unor
libert„˛i“ ∫i art. 135 privind îEconomia“.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
Œn esen˛„, autorul excep˛iei sus˛ine c„ Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 102/2000 este neconstitu˛ional„,
Óntruc‚t din interpretarea atribu˛iilor Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor privind controlul marc„rii
bijuteriilor ∫i a obiectelor din metale pre˛ioase ∫i din aliaje
ale acestora, precum ∫i controlul titlurilor marcate îar
rezulta restr‚ngerea dreptului agen˛ilor economici de a
accede la activitatea cu caracter economic de analiz„ ∫i
marcare ca ∫i presta˛ie la ter˛i [...]“. A∫adar, Ón realitate, nu
este formulat„ o critic„ de neconstitu˛ionalitate, ci se
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solicit„ Cur˛ii s„ constate c„ ordonan˛a de urgen˛„ criticat„
contravine Constitu˛iei Ón func˛ie de o anumit„ interpretare
ce s-ar da prevederilor acesteia. Or, potrivit art. 2 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Cur˛ii Constitu˛ionale, republicat„, sunt neconstitu˛ionale
prevederile legilor, tratatelor interna˛ionale, regulamentelor
Parlamentului ∫i ale ordonan˛elor Guvernului î[...] care
Óncalc„ dispozi˛iile sau principiile Constitu˛iei“. Ca atare,
exercit‚nd controlul de constitu˛ionalitate asupra unor
prevederi de lege, Curtea se poate pronun˛a doar cu
privire la Ón˛elesul lor contrar Constitu˛iei.
Pe de alt„ parte, a∫a cum a statuat Curtea
Constitu˛ional„, Ón mod constant, Ón jurispruden˛a sa, de
exemplu prin Decizia nr. 14 din 9 februarie 1999, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 110 din
17 martie 1999, îinterpretarea legii este atributul suveran al
instan˛ei de judecat„ Ón opera de Ónf„ptuire a justi˛iei, iar
controlul acestei interpret„ri se realizeaz„ prin exercitarea
c„ilor de atac.“

Fa˛„ de cele de mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul
metalelor pre˛ioase, aliajelor acestora ∫i pietrelor pre˛ioase din Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Patronatul Operatorilor cu
Metale Pre˛ioase Ón Rom‚nia Ón Dosarul nr. 333/2005 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia de contencios
administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 7 martie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent-∫ef,
Gabriela Dragomirescu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL S√N√T√ﬁII

ORDIN
pentru abrogarea dispozi˛iilor Ordinului ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei nr. 431/2002
privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea centrelor de referin˛„ de diagnostic imagistic
∫i a centrelor de diagnostic ∫i terapie endovascular„ de Ónalt„ performan˛„
Av‚nd Ón vedere prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei generale asisten˛„ medical„, structuri sanitare ∫i salarizare
nr. EN. 8.542/2006,
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ministrul s„n„t„˛ii emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Œncep‚nd cu data de 1 mai 2006, se abrog„
dispozi˛iile Ordinului ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei
nr. 431/2002 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
centrelor de referin˛„ de diagnostic imagistic ∫i a centrelor
de diagnostic ∫i terapie endovascular„ de Ónalt„

performan˛„, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

Bucure∫ti, 27 martie 2006.
Nr. 294.

´
RECTIFIC√RI

Œn Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circula˛ii a cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, se fac urm„toarele rectific„ri (care apar˛in
at‚t Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I, c‚t ∫i ini˛iatorului):
— la articolul 43, Ón loc de: î... suspend„rii exercit„rii la liber„ circula˛ie...“ se va citi: î... suspend„rii
exercit„rii dreptului la liber„ circula˛ie....“;
— la articolul 52, Ón loc de: î... Ón condi˛iile art. 40,...“ se va citi: î...Ón condi˛iile art. 38,...“.
´
Œn Legea nr. 50/2006 privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea ∫i
completarea unor acte normative, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 230 din 14 martie
2006, se face urm„toarea rectificare (care apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la articolul unic, punctul 6, referitor la modificarea Legii nr. 248/2005 [articolul 47 alineatul (1)
litera c)], Ón loc de: îcu amend„ de la 10 lei (RON) la 150 lei (RON),...“ se va citi: îcu amend„ de la 100 lei (RON)
la 150 lei (RON),...“.
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