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ÎN ATENȚIA COMISIEI JURIDICE A SENATULUI ROMÂNIEI 

97% dintre respondenții sondajului efectuat de ziarpiatraneamt.ro susțin 
majorarea pedepselor pentru cruzime faţă de animale 

 

Sunteți de acord cu propunerea legislativă de majorare a pedepselor, cu închisoare de la 2 la 7 ani, pentru cruzime faţă 

de animale şi interdicţia de a mai deţine animale pentru o perioadă între 5 şi 10 ani, după condamnare? *În actuala lege 

sunt prevăzute pedepse doar cu un an de închisoare pentru maltratarea animalelor sau o sancţiune contravenţională. 

 DA (97%, 3.112 Voturi) 

 NU (2%, 59 Voturi) 

 Nu mă interesează (1%, 40 Voturi) 

Total respondenți: 3.211 

 
 

Solicităm Comisiei juridice a Senatului să AVIZEZE POZITIV amendamentul la Legea 205/2004 
privind MĂRIREA PEDEPSELOR pentru cei ce omoară și torturează animalele.  

Mărirea pedepselor pentru cei ce omoară și torturează animalele este soluția pentru 
diminuarea, poate chiar stoparea, acestui fenomen infracțional care a luat o mare amploare în 
ultimii ani.  

De asemenea, odată cu aprobarea majorării pedepselor, este nevoie de măsuri integrate de 
aplicare a legii: posibilitatea de a suna la un număr de urgență, înființarea Poliției Animalelor cu 
filiale în toate județele, oferirea de servicii veterinare de urgență pentru animalele agresate, 
sancționarea în mod real a celor responsabili de fapte de cruzime față de animale, controale stricte 
la nivelul adăposturilor publice, sancționarea abaterilor și oferirea de condiții decente animalelor 
găzduite acolo. Menționăm că există cazuri de abuzuri grave și la nivelul adăposturilor publice, 
susținute din bani proveniți din bugetul local. 

Există foarte multe voci care minimizează importanța unei asemenea legi, deoarece implică 
animale, și nu oameni, inducând falsa idee că o viață contează mai puțin decât altă viață. Suntem 
împotriva oricărei formă de violență îndreptată împotriva oricărei ființe (animal sau om) lipsită de 
apărare. Mărirea sancțiunilor și APLICAREA LOR este extrem de importantă pentru ca agresorii să 
conștientizeze că VIOLENȚA SE PEDEPSEȘTE DUR!  
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Anexăm o parte dintre comentariile relevante primite de la cititori: 

1. Diana Offenbach In SUA infractiunea e deja considerata grava (si)pentru ca cei care 
abuzeaza animale pot ajunge sa savarseasca si alte infractiuni, deosebit de grave, plus ca vedera 
abuzurilor asupra animalelor poate afecta grav psihicul celor care sunt martori. Infractiunea are patru 
forme: neglijenta, abuz intentionat si tortura, abuz organizat (luptele intre caini, intre cocosi etc.) E 
"delict federal", avand in vedere ca pot "intra pe fir" agentii FBI. 

2. Doban Emese Da....dar la noi legile sunt facute pentru a fi incalcate! 

3. Calian Manole As fi de acord in primul rind cu punerea in aplicare a pedepselor. Nu cunosc niciun caz 
in care vreun imbecil a platit pantru chinul animalelor si asta pentru ca politia si judecatorii actioneaza 
conform unor mentalitati primitive de lumpeni si parveniti 

4. Zanu Zanu Da,fara discutii...pedepse mult mai mari si amenzi usturatoare...cine maltrateaza un animal 
nu are suflet,la fel si pentru cei ce aduc si abandoneaza animalele în oras sau la periferie,viata e data 
doar de Dumnezeu si luata tot de El,nu de monstrii astia cu chip de om... 
 

5. Florica Chepetan Da,mai ales de cand am vazut clipul cu nemernica aia de femeie cum a batut câinele 
cu parul în cap, as propune sa primească si ei ceea ce au facut animalelor.Ca la închisoare stau tot pe 
banii nostri,asa ca nu merita nici acolo! 

6. Mateiosu Ionut Da Da pedepse mai mari si mai crunte pentru totii criminali care omoara sau 
maltrateaza animalele nevinovate .ar trebui pedepsiti in acelas mod cum au omorat ei animalele .chiar 
si torturati pana la moarte pentru criminalii . 

7. Paula Ciocan SINT de acord ca toate jegurile(oamenii,dacă se pot numi așa)sa fie jupuiti de vii ca si 
bietele animale.Parerea mea este sa i se aplice aceeasi fapta pe care a comis o el ( jupuite ,picior tăiat 
,prins in lanț si bătut pana moare etc.Traim intr o tara de criminali ,hoti si guvernatori, parlamentari si 
presedinte ...paraziți 

8. Catalina Matei Da.Am spus-o și o repet 
Pedeapsa sa fie în ani de pușcărie ca poate așa scăpăm de javre care chinuie animalele 
Poate îi sperie pedepsele și nu o sa mai aibă tupeu și o să se potolească 
Pedeapsa sa fie ca pentru cei care fac rău oamenilor 
Nu cu arest la domiciliu sau cu amenzi pentru ca nu se potolesc 
Unul care are un cal în curte spune că e proprietar și face ce vrea cu el 
Nu mi se pare corect 

9. Gica Sterea Da bineinteles ,si mai sint de acord si cu infintarea de politie a animalelor ca eu nu stiu 
exact daca avem asa ceva ! 

10. Popescu Gabriela Bineinteles macar de ar fi posibil si s-ar face ! Se vorbeste se tergiverseaza si cam 
atat ! In schimb la televiziune sunt mereu stiri de animale maltratate iar cei prinsi in afara de amenzi 
(care se duc ...unde ?) nu sunt pedepsiti cum se cuvine ! Questo mondo fa schifo ! 

11. Debby Nicol Eu nu am vz pe nimeni arestst pt maltratarea unui animal.Da,imi doresc din suflet marirea 
pedepselor dar ne alegem numai cu modificarea legii in ceea ce priveste acest aspect.Nu as vrea sa 
descurajez pe nimeni dar asta este situatia in tara noastra.Am vazut cazuri grave de agresiune dar 
atat.Eu consider ca o persoana ce jupoaie de viu un catel (cel mai recent caz mediatizat),poate fi 
capabil cu usurinta sa dea dovada de cruzime si cu um om.Nu pot sa cred ca acel catel in timp ce era 
chinuit in asemenea mod,nu si-a privit in ochi agresorul.Daca acesta din urma nu a sumtit nimic 
vazand acea privire,este f clar ca acesta este un potential criminal pt noi cei din jurul lui.Ma prezint 
putin mai pesimista cu scuzele de rigoare in cazul in care va dezamagesc. 
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12. Inna Zaharia Îmi doresc din tot sufletul această lege. Sper,da,sper să fie aprobată. Vreau să văd postări 
DOAR cu animăluțe fericite,îngrijite si iubite. . 

13. Rose Constantin Un DA ferm adoptarii si aplicarii acestor pedepse! Animalutele trebuie ocrotite cu 
adevarat, prin masuri reale, atat impotriva cruzimii de orice fel. dar si impotriva abandonului! Sustin 
infiintarea cat mai rapida a politiei animalelor pentru ca si ele au drepturi (ca si oamenii), insa suflet 
incomparabil mai mult ca ei!!! 

14. Lidia Podaru Absolut dar sa sa si aplice legea. Cateva exemple unde legea este aplicata si garantez ca 
se potolesc idiotii. Presa are un cuvant greu prin mediatizare sa faca cunoscut ca cine greseste plateste 
f scump 

15. Calian Manole As fi de acord in primul rind cu punerea in aplicare a pedepselor. Nu cunosc niciun caz 
in care vreun imbecil a platit pantru chinul animalelor si asta pentru ca politia si judecatorii actioneaza 
conform unor mentalitati primitive de lumpeni si parveniti. 

16. Ceianu Cornelia  

Sunt de acord, dar nu ajuta doar marirea pedesplselor . E nevoie de educatie. 

17. doroftei gabriela  

Sunt de acord suta la suta…este inadmisibil ca ceea ce se intampla in tara asta vizavi de cruzimea fata 
de aceste suflete neajutorate sa ramana nepedepsita!!!!! pedepse clare si drastice pt 
violenta,suferinta,omor fata de necuvantatoare….. 

18. Daniela Popescu  

Ar trebui sa li se dea puscarie cu executare, amenda ca sa ii usture buzunarele, sa li se interzica dreptul 
de a mai avea animale si sa se faca o baza de date nationala in care sa fie puse numele, adresa, data 
nasterii si fotografia lor. Aceasta baza de date sa fie publica si fiecare om care da animalute in adoptie 
sa se poata uita acolo. 

Nu este cine stie ce costisitor sa realizezi aceasta baza de data, dar data fiind situatia in Romania, sunt 
convinsa ca domnii politicienii isi vor angaja nepotul care „stie si el ceva programare” sa faca o baza de 
date nesecurizata si de proasta calitate la un pret exorbitant. 

19. Ana  

Eu as zice sa li se interzic dreptul de a mai avea un animal…pentru ca asemenea specimene nu merita 
nici măcar sa ii scuipi…Da pi sa mai aibe cate un animal… 

20. claudia lozan 

Voi ce ucideti animale.cu siguranta aveti deviatie de comportament…..tratabila in faza incipienta chiar 
si la mine in cabinet!Sigur nu consiliez asa ceva,va gasesc distructivi.rai ,fara generozitate,cultura 
,inumani anesteziati la rau! 

21. Lavinia  

Da pt a fi marite pedepsele mai intai trebuie APLICATE, eu zic ochi pt ochi si dinte pt dinte,nu mai vrem 
animale chinuite de jigodiile de oameni,pt ca asta sunt cei ce chinuie un SUFLET 

22. Neluțu Marin  

Sunt de acord cu această propunere ba chiar aș dorii să se înfințeze poliția animalelor și de asemenea 
și un tribunal al animalelor cum sunt și în statele civilizate. 
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23. Victorinne  

Sunt de acord cu marirea pedepselor pentru cei care mutileaza,chinuie si omoara suflete nevinovate 
care sunt atat de credincioase si devotate,spun suflete pentru ca nu le pot numi animale,animale sunt 
unii care le schingiuie dar care nici macar animale nu pot fi numiti pentru ca sunt bestii,bestii cu chip 
de om.Pedepse cat mai crunte,de fapt ar trebui sa simta pe pielea lor suferintele acelor 
sufletele,plange inima in mine la vederea atator atrocitati 

24. Alida Barbu  

Cine nu iubeste oamenii nu iubeste nici animalele. Nimeni nu are dreptul sa chinuie o alta fiinta. 
Autoritatile nu se implica in stoparea cruzimii fata de animale. Avem legi, dar nu le aplicam. Avem 
oameni, dar nu-i educam. Asta se doreste? Isi voteaza pensii fabuloase pe banii nostrii, dar nu voteaza 
legi care sunt demult valabile in alte tari,referindu-ma la o lege mai drastica care sa impiedice 
abandonul si cruzimea fatza de animale. SOMN USOR DRAGI PARLAMENTARI, NU NE LASATI SA VA 
TULBURAM LINISTEA. VISATI LA PENSIILE VOASTRE MARI, LA SALARIILE VOASTRE MARi, LA TOATE 
PRIVILEGIILE PE CARE LE AVETI. Roata se va intoarce intr-o zi, cineva o sa va trezeasca brutal din 
nesimtirea asta. 

25. nadia  

cine tortureaza animale cand prinde ocazia va tortura si ucide si oameni. orice psiholog sau psihiatru 
stie asta dar din pacate mass media din romania a incurajat tortura si crima pe animale de cand cu 
cazul ala absolut neclar al lui ionut anghel. cadavrul copilului a fost gasit in curtea din strada tuzla nr. 
50 dar trei ani mai tarziu aflam ca a murit pe un teren viran de langa lacul tei unde s-a si construit un 
parc de distractii. chiar nimeni nu se intreaba care e adevarul in cazul asta pentru ca intre strada tuzla 
si parcul de distractii este o distanta de kilometri si daca o iei prin apa lacului. 

26. Carmen 

Adevarat ca pedepsele pentru asfel de bestii trebuie marite, dar din nefericire cum pot fi prinsi aceste 
brute psihopate? Eu sunt convinsa ca aceeasi persoana ( sau persoane) care a aruncat catelusii in 
smoala a torturat si a doua catelusa si va mai face astfel de acte de cruzime doar ca sa sfideze opinia 
publica! Astfel de specimene nu actioneaza in vazul tuturor, ziua ci doar in toiul noptii sa nu fie vazuti. 
Prinde orbul scoate-i ochii! 

27. Iuliana Ciubuc  

Cei care schingiuiesc sau omoara fara mila un animalut neajutorat, trebuie pedepsiti chiar mai rau 
decat ar tortura un om. Un asemenea nemernic este in stare sa omoare si oameni. Cum au putut 
nesimtitii de parlamentari sa voteze impotriva? Astia nu ar mai trebui votati, sunt mai rau decat 
hingherii! 

28. Claudiu 

Aș fi mai de acord cu integrarea persoanei într-un program de terapie la psiholog, că la pușcărie învață 
și mai multe rele. Cei care comit astfel de fapte nutresc un sentiment de dominare și cel mai probabil 
au fost abuzați la rândul lor. La pușcărie ce să facă, să li se spună constant că sunt pramatii? Nu spun 
că nu ar trebui speriați cu închisoarea sau că nu ar trebui să se aplice legi, dar acolo, în penitenciar, 
măcar acolo să se facă investiții în aducerea de oameni pregătiți în domeniul psihologiei, ca să poată 
ieși din penitenciar oameni cu o parte de lecție învățată, nu brute. 

29. Camelia 

Sunt de acord cu marirea pedepsei fata de cei care chinuie animalele.La noi in Barlad sunt grupuri de 
adolescenti care ies noaptea cu caini de lupta si-i pun sa omoare maidanezi sau pisici.Dimineata ai 
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nefericita sansa de a vedea cadavrele animalelor pe langa blocuri.Ieri am gasit o pisica cu cinci pui 
sfasiati toti.Ma intreb daca acesti tineri sunt normali la cap sau ce face politia? 

30. Andrei  

DA! Si chiar mai mult de atat! Sa faca ocna grea toti psihopatii care chinuie animalele, Nu sunt decat 
niste psihopati, un pericol social, o plaga pentru lumea in care traim! 

31. cristina  

Sa arestezi un psihopat cu porniri sadice inseamna sa elimini din societate o sursa de inspiratie pentru 
violenta si teroare si poate insemna si evitarea unei omucideri, pt ca 80% dintre criminalii din inchisori 
au recunoscut ca au torturat animale in trecut. Vedeti criminalul de la Perla, despre care vecinii 
spuneau ca lega cate un caine de pom si arunca cu pietre in el. 

32. Ali 

Da,m-am saturat sa aud in fiecare zi de un nou caz de maltratare a animalelor!!Au luat-o multi 
razna,eu cred ca toti acesti oameni au probleme la cap!Ce placere sa ai cand schinjui un animal 
,ultimul caz de la iasi, cand un catel a fost jupuit de viu si taiate urechile,este de o violenta iesita din 
comun!Acesti oameni care fac treaba asta sunt un pericol public,oricand ne pot ataca si pe noi 
oamenii.Va rugam mariti pedepsele!!!!La inchisoare cu toti care maltrateaza animalele!!!! 

33. Olimpia 

Este evident faptul ca legislatia in vigoare cu privire la protectia animalelor, respectiv pedepsele si 
contraventiile, sunt mici atat timp cat actele de cruzime s-au inmultit. Nu este normal ca eu un 
cetatean care sunt la zi cu toate taxele si impozitele sa nu iau atitudine cand constat ca banii publici 
intra in buzunarul unor indivizi care nu-si respecta fisa postului implicit atributiile functiei pentru care 
sunt remunerati. Sustin efectuarea unui audit extern in toate adaposturile publice. 

34. adria 

sa va feriti de politicienii care se opun acestei legi. aceia nu simt compasiune, iubire si nu au respect 
pentru viata. atata timp cat dupa zeci de ani de studii FBI-ul a decis sa introduca cruzimile fata de 
animale la crime grave, fiindca este stiut ca cei care maltrateaza animale sunt viitori violatori sau 
criminali este inadmisibil sa fie tolerate sau incurajate aceste acte punand in pericol viata oamenilor. 

35. Miki  

Sa vezi ce bine-ti va fi cand unul care a spintecat un animal de placere o sa te „piaptane” si pe tine cu 
briceagul la ficat pentru ca a prins gustul uciderii si te-a vazut vulnerabila, cu plasa de Mega Image in 
mana. 
Sau cand unul care a violat o capra te trage si pe tine in boscheti pentru ca nu a interesat pe nimeni cat 
de tare „arde” problema deviantilor care comit acte de cruzime impotriva fiintelor vii. 
Caci da, fiinte vii sunt deopotriva oamenii si animalele, iar psihologii din intreaga lume spun la unison 
ca un individ capabil de cruzime impotriva unui animal poate oricand sa comita acte de cruzime si 
crime impotriva oamenilor. 

36. Alexandra Ioana 

Sunt de acord cu marirea pedepselor pentru actele de cruzime fata de animale pentru ca,poate asa o 
sa incepem sa fim o tara civilizata. Oamenii ce maltrateaza animalele ar trebui sa inteleaga ca si 
animalele sunt suflete la fel ca si noi dar ,din pacate, mai inteligente. De ce trebuie sa sufere niste 
biete suflete care nu au nicio vina? De ce trebuie sa ne batem joc? Treziti-va ,oamenilor!!! 
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