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ANUNȚ

Referitor la: Decizia 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
Urmare a adresei nr. 11183/08.08.2018 a Instituției Prefectului Județului Sibiu înregistrată
la Primăria Comunei Orlat cu nr. 5933 /20.08.2018 și a adresei Registrului Electronic al Animalelor
Domestice și de Companie, cu sediul în Turda, Aleea Plopilor nr. 3, ap. 56, jud. Cluj, înregistrată la
Instituția Prefectului Județului Sibiu cu nr. 9775/09.07.2018, prin care ni se face cunoscut faptul ca
la data de 23.01.2018, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a
prevederilor art. 13 ind. 4 din OUG nr. 155/2001, și a decis că vaccinarea antirabică a carnasierelor
domestice să nu mai fie condiționată de microciparea în prealabil a animalelor. Decizia a fost
publicată în M.Of. nr. 216/09.03.2018 și este general obligatorie, începand cu data de 09.03.2018.
Astfel, medicii veterinari de circumscripție sanitară veterinară din fiecare comună, au obligativitatea
de a vaccina antirabic și gratuit toți câinii și pisicile și pot înscrie animalele în Registrul Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.) - Vaccinuri și Boli.
Vaccinarea antirabică a câinilor este importantă, având în vedere că aceștia pot transmite rabia
(turbarea), care este o boală infecțioasă acută cu o evoluție dramatică în cele mai multe cazuri
pentru om. Sănătatea publică și siguranța cetățenilor trebuie să fie prioritară, iar medicii veterinari
au obligativitatea să facă acest serviciu GRATUIT.
Prin urmare, vă rugăm să consultați cabinetele veterinare și/sau medicii veterinari care
prestează acțiuni sanitare veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire,
control și eradicare a bolilor la animale, precum și decizia Curții Constituționale nr.23/2018, astfel
încât să fiți informați asupra drepturilor pe care le aveți ca și cetățeni.

