
  

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                                                                            SENAT 

  

Proiect de lege pentru modificarea și completare Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor 

 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 320 din 
30 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum 
urmează: 

ART. I După articolul 16 se introduce un nou articol, art. 161, cu următorul cuprins: 

Art. 161 - (1) Transportul de animale vii în scop comercial este posibil numai în condițiile prezentei 
legi, precum și a Regulamentului European 1/2005 privind protecţia animalelor în timpul transportului 
şi al operaţiunilor conexe. 

(2) Transportul  animalelor vii, pe cale navală, aeriană și rutieră, în state terțe Uniunii Europene se 
realizează după cum urmează: 

1. Se interzice exportul pe cale navală, aeriană și rutieră către țările terțe a animalelor destinate 
îngrășării sau sacrificării, cu vârsta mai mică de 3 luni,  începând cu data de 01.03.2024. 

2. Se suspendă exportul animalelor vii destinate îngrășării sau sacrificării în intervalul 
(15.05.2024 – 15.09.2024). 

3. Se interzice exportul animalelor vii destinate îngrășării sau sacrificării către destinații aflate la 
distanțe care presupun o durată de transport mai lungă de o zi începând cu data de 01.01.2025. 
Interdicția se aplică și țărilor terțe aflate la distanțe mai scurtă de o zi dacă nu respectă legislația 
UE în privința transportului și sacrificării. 

4. Se interzice exportul de animale vii destinate reproducției, dar nu și a materialului genetic 
pentru reproducție, începând cu data de 15.05.2025  

 

ART. II 



La data intrării în vigoare a dispozițiilor prezentei legi, Legea nr. 150/2020 privind protecţia animalelor 
destinate exportului în ţări terţe, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 din 24 iulie 2020, se 
abrogă. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 
76 alin (2) din Constituția României, republicată.  
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