
 
 
 
 

 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
L E G E 

 
 

pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind 
protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

Articol unic. - La anexa nr. 3 din Legea nr. 43/2014 privind protecţia 
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 326 din 6 mai 2014, tabelele 1.5 şi 8.4 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

 
„Tabelul 1.5 

Cobai 
 

  Greutate corporală 
(g) 

Suprafaţa 
minimă a 

incintei (cm2) 

Suprafaţa 
podelei per 

animal 
(cm2)

Înălţimea 
minimă a 
incintei 

(cm) 

Data la care se 
face referire la 
art. 32 alin. (6) 

din Lege

Cazare 
normală şi în 
timpul 
procedurilor 

până la 200 inclusiv 1.800 200 23 1 ianuarie 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

peste 200 şi până la 
300 inclusiv 

1.800 350 23 

peste 300 şi până la 
450 inclusiv 

1.800 500 23 

peste 450 şi până la 
700 inclusiv 

2.500 700 23 

peste 700 2.500 900 23 
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Reproducţie   2.500 
Pereche cu 
pui. Pentru 

fiecare femelă 
de reproducţie 
suplimentară 

se adaugă 
1.000 cm2 

  23  
 
 
 
 
 
 
 

               

………………………………………………………………………………………..... 
Tabelul 8.4 

Raţe şi gâşte 
  

Dacă aceste dimensiuni minime nu pot fi asigurate din motive 
ştiinţifice, durata izolării trebuie justificată de către persoana care realizează 
procedura împreună cu personalul veterinar. În aceste circumstanţe, păsările 
pot fi ţinute în compartimente mai mici, cu o îmbogăţire potrivită a 
mediului de viaţă şi cu o suprafaţă minimă a podelei de 0,75m2. Aceste 
spaţii pot fi utilizate pentru a adăposti grupuri mici de păsări, cu standardele 
de spaţiu indicate în tabelul 8.4. 
  

Greutatea 
corpului 

(g) 

Suprafaţa 
minimă a 

incintei (m2) 

Suprafaţa/ 
pasăre 
(m2)*) 

Înălţimea 
minimă 

(cm) 

Lungimea minimă 
a jgheabului de 

alimentare/pasăre 
(cm)

Data prevăzută 
la art.32 alin.(6) 

din Lege 

Raţe 1 ianuarie 2017

până la 300 
inclusiv 

2,00 0,10 50 10

peste 300 şi 
până la 1.200 
inclusiv**) 

2,00 0,20 200 10

peste 1.200 şi 
până la 3.500 
inclusiv 

2,00 0,25 200 15

peste 3.500 2,00 0,50 200 15

Gâşte 
până la 500 
inclusiv 

2,00 0,20 200 10

peste 500 şi 
până la 2.000 
inclusiv 

2,00 0,33 200 15

peste 2.000 2,00 0,50 200 15
                                                        
  

*) Aceasta  trebuie să cuprindă o zonă minimă de bazin de 0,5m2/2m2, cu o adâncime minimă de 30 cm. Bazinul 
poate ocupa până la 50% din dimensiunea minimă a incintei. 

**) Păsările care nu pot încă zbura pot fi adăpostite în compartimente cu o înălţime minimă de 75 cm.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa 
din 22 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 
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