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Către Instituția Prefectului Județul Xyz,  

Subscrisa, Registrul Electronic al Animalelor Domestice și de Companie, cu sediul în 

Turda, Aleea Plopilor, Nr. 3, Ap.56, Jud. Cluj, prin prezenta formulăm  

    CERERE 

prin care vă solicităm, ca în temeiul art. 19 alin 1 lit. a şi i din Legea 340/2004 privind 

Prefectul și Instituția Prefectului să asigurați respectarea, la nivelul judeţului, a Deciziei 

CCR nr. 23/23.01.2018 prin care s-a decis că vaccinarea antirabică a carnasierelor 

domestice nu mai este condiționată de microciparea în prealabil a animalelor. 

În acest sens, solicităm să întreprindeți următoarele măsuri: 

- să informați cetățenii, îndeosebi cei din mediul rural, cu privire la această 

Decizie și a efectelor ei, prin afișarea în mod vizibil în Primării a Deciziei 

CCR; 

- să solicitați publicarea, respectiv, afișarea în mod vizibil în toate avizierele 

primăriilor și unităților administrativ-teritoriale, lista cabinetelor veterinare 

care prestează acțiuni sanitar- veterinare, cuprinse în programul acțiunilor de 

supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale. 

La data de 23 ianuarie 2018 Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a 

prevederilor art. 13 ind. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2001, invocată de 

către subscrisa, și a decis ca vaccinarea antirabică a carnasierelor domestice să nu mai fie 

condiționată de microciparea în prealabil a animalelor.  

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 216/09.03.2018 şi este general obligatorie 

(erga omnes) odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial (9.03.2018).  

 De la această dată normele declarate neconstituționale sunt suspendate de drept, iar Decizia 

Curții Constituționale trebuia pusă în aplicare, iar proprietarii de animale înștiințați de această 

modificare legislativă.  

Cetățenii nu au fost însă informați asupra drepturilor care le revin, fiind încălcat articolul 31 

alin. 2 din Constituția României: ”[...] (2) Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le 
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revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și 

asupra problemelor de interes personal [...]”. 

A.N.S.V.S.A. nu transmite public și mediatic lista cu medicii veterinari care au 

obligativitatea să facă acest serviciu GRATUIT. 

Medicii veterinari de circumscripție sanitar veterinară din fiecare cartier, oraș, sat, 

comună, au obligativitatea de a vaccina antirabic și gratuit toți câini și pisicile și pot înscrie 

animalele în Registrul A.N.S.V.S.A.-Vaccinuri și Boli care este gratuit și obligatoriu pentru a 

fi raportat la O.I.E. 

În lipsa acestor informări, proprietarii nu îşi vaccinează câinii şi pisicile, ceea ce   

duce la afectarea sănătății cetățenilor, iar Decizia Curții Constituționale nu își 

produce astfel efectele. 

Ținând cont că România nu este o țară liberă de rabie, precum majoritatea țărilor din Vestul 

Europei, dreptul general al românilor la siguranță și sănătate publică era pus de ani de zile pe 

plan secundar din cauza acestei legislații cu dedicație, care condiționa vaccinul antirabic, 

gratuit și obligatoriu, de plata în privat și la libera negociere a microcipării, înregistrării în 

R.E.C.S. (C.M.V), a carnetului de sănătate și a manoperei medicului veterinar. Prin urmare, 

stăpânii de câini care nu-și permiteau să plătească pentru implantarea microcipului, carnet și 

înregistrare, nu puteau beneficia nici de vaccinul gratuit și obligatoriu pentru câinii lor. 

Începând de la emiterea Ordinului 1/2014 al A.N.S.V.S.A., avându-l ca președinte la 

acea dată pe Dl. Vladimir Alexandru Mănăstireanu, când s-a condiționat vaccinul antirabic, au 

rămas aproximativ 3 milioane de câini nevaccinați anual și alte milioane de pisici.  

Rabia (turbarea) este o boală infecțioasă acută transmisibilă de la animal la om, cu o 

evoluție dramatică, având de cele mai multe ori un sfârșit mortal, iar conform statisticilor 

deținute de asociația noastră, realizate în urma răspunsurilor primite de la spitalele și clinicile 

din România, cca. 15 000 de cetățeni au fost mușcați și tratați împotriva virusului rabic, în 

anul 2016. 

În fapt, vaccinarea antirabică a câinilor ar trebui să fie considerată de către autorități, 

drept cea mai importantă, iar conform declarațiilor ministrului sănătății, rata de vaccinare a 

copiilor este de sub 70%. 

Sănătatea publică și siguranța cetățenilor trebuie să fie prioritară față de orice 

altă acțiune impusă de autorități! 

Deși am trimis în ultimii 4 ani nenumărate sesizări, precum și o scrisoare deschisă 

(http://readc.ro/activitati/scrisoare-deschisa ) prin care am atras atenția Autorității Naționale 

Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Primului Ministru Victor-Viorel Ponta, 

precum și altor autorități publice asupra abuzurilor din sistemul sanitar-veterinar din 

România, acestea au fost ignorate și nu s-a luat nicio măsură de remediere.  
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Curtea Constituțională a României a înțeles pericolul care amenința sănătatea publică 

și bunăstarea animalelor și a luat decizia corectă, repunând în drepturi cetățenii. Astfel, 

articolul 134 din O.U.G. 155/2001 care condiționa vaccinarea antirabică de microciparea în 

prealabil a animalelor, a fost declarată neconstituțională.  

Curtea Constituțională a statuat în mod clar că nevaccinarea, duce la afectarea sănătății 

publice, care este ocrotită conform art. 34 din Constituție. 

Potrivit art. 5 din Legea nr. 340/2004, „activitatea prefectului se întemeiază pe principiile: 

a) legalității, imparțialității și obiectivității; 

b) transparenței și liberului acces la informațiile de interes public; 

c) eficienței; 

d) responsabilității; 

e) profesionalizării; 

f) orientării către cetățean.” 

De asemenea, potrivit art. 19 din Legea nr. 340/2004 prefectul are următoarele atribuții: 

„a)asigură, la nivelul județului sau, după caz, al municipiului București, aplicarea și 

respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte 

normative, precum și a ordinii publice; 

 i) dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracțiunilor și apărarea drepturilor și 

a siguranței cetățenilor, prin organele legal abilitate;” 

În baza acestor principii care guvernează activitatea dvs., precum şi  în baza obligaţiilor legale 

pe care le aveţi în această calitate, vă solicităm să  întreprindeţi toate demersurile în vederea 

publicării, respectiv, afișării în mod vizibil în toate avizierele primăriilor și unităților 

administrativ-teritoriale, lista cabinetelelor veterinare care prestează acțiuni sanitar- 

veterinare, cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a 

bolilor la animale, precum și decizia Curții Constituționale, întrucât cetățenii trebuie informați 

corect și precis asupra drepturilor care le revin. În cabinetele veterinare incluse în programul 

de mai sus trebuie afișate activitățile sanitar veterinar concesionate, oferite gratuit cetățenilor.  

Vă solicităm să luați în considerare cele expuse mai sus și să acționați în consecință în 

vederea ocrotirii sănătăţii publice a cetăţenilor. 

 

Cu stimă, 

Conducerea R.E.A.D.C. 


