
Subsemnatul Cătălin Andrei Frâncu, domiciliat în Str. XXXXXXX nr. XX, sector 2, București, 

posesor al cărții de identitate seria XX, numărul XXXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXX, telefon 

07XX.XXX.XXX, e-mail cata@francu.com, depun prezenta plângere împotriva locuitorilor de pe 

strada XXXXXXXXXX, numerele 12 și 14, sector 2, București.

PLÂNGERE

Persoanele sus-menționate au în curți câte un câine. Ambii câini sunt sub geamurile casei mele. Ei 

latră foarte mult, zi și noapte, la oameni care plimbă alți câini pe stradă, la trecători, la pisici, la 

mașini etc. Aceasta se întâmplă în toate zilele, fie ele lucrătoare, weekenduri, sărbători sau concedii.

Rezultatul este un vacarm în care eu și familia mea nu mai putem trăi o viață normală în propria 

noastră casă, fie că este vorba despre somn, muncă sau relaxare.

Am creat un site [1] care redă aceste zgomote începând cu ianuarie 2016. De asemenea, dispun de 

înregistrări audio, 24 de ore din 24, care pot demonstra frecvența, durata și tăria lătraturilor. Vi le 

pun cu plăcere la dispoziție.

Această situație este generalizată la nivelul cartierului. Pe străzile XXXXXXX, XXXXXXX și 

străzile adiacente există peste 10 câini cu același comportament. În octombrie 2015 am făcut o 

sesizare (înregistrată la Secția 9 Poliție cu numărul 1831623/01.10.2015, iar la Poliția Locală cu 

numărul 20522/02.11.2015). Din păcate, intervenția dumneavoastră a rămas fără urmări. Situația nu 

s-a ameliorat. Câinii din cartier se întărâtă unii pe alții. Este suficient ca unuia dintre ei să i se 

năzară ceva pentru a declanșa un cor de lătraturi. Mulți alți vecini se plâng de nivelul de zgomot. 

Am decis, totuși, să îmi rezum plângerea doar la cei doi câini care îmi creează disconfortul cel mai 

mare, răpindu-mi până și dreptul la somn.

Consider că acest comportament încalcă multiple legi și acte normative:

• Legea 61/1991, republicată în 2014. Articolul 2 (25) clasifică drept contravenție „tulburarea,

fără drept, a liniștii locuitorilor [...] prin strigăte sau larmă”.

• Noul Cod Civil, articolul 1375: „Proprietarul unui animal sau cel care se servește de el 

răspunde, independent de orice culpă, de prejudiciul cauzat de animal [...].”



• Noul Cod Civil, articolul 1349 (1): Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de 

conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile 

ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

• Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 34/2014, Anexă, art. 3 (1): „Persoanele fizice 

[...] au următoarele obligații [...]: (a) să ia toate măsurile corespunzătoare în vederea 

eliminării disconfortului fizic și/sau psihic creat colocatarilor sau vecinilor prin numărul, 

agresivitatea și/sau zgomotul produse de animale [...].”

Am încercat să fac tot ce este omenește posibil înainte de a apela la dumneavoastră:

• Dorm cu o boxă care emite zgomot alb (un fâșâit puternic care estompează zgomotele care 

vin din exteriorul dormitorului).

• Mi-am schimbat programul de somn, adaptându-mă la programul de lătrat al câinilor. Din 

păcate, în ultima vreme câinii nu mai au nicio limită, lătrând chiar și la 3, 4 sau 5 noaptea.

• Aerisesc numai când plec de acasă.

• Mi-am înlocuit geamurile termopan cu geamuri tripan, pentru o mai bună izolare fonică.

• Am vorbit politicos cu proprietarii de câini. Unul dintre cei doi pârâți a negat existența 

problemei, iar celălalt mi-a recomandat să iau pastile. Alți proprietari din zonă m-au refuzat 

ostil sau au promis că se ocupă, dar au făcut nimic.

Dacă aceste măsuri ar fi fost suficiente, nu aș fi făcut această plângere. Nu sunt un tip confruntativ 

și prefer să las de la mine decât să cer ceva de la alții. Aș putea dormi și lucra într-un fâșâit 

permanent, într-o casă care s-a îmbâcsit de la nearisire. Poate aș lua și pastile, ascultând de 

înțelepciunea vecinului meu. Dar nu este destul. Cei doi câini de sub geamul meu latră prea puternic

și nimic nu-i poate acoperi. Este ca și cum aș lua pastile încercând să ignor un ceas deșteptător. Este

anormal.

Acest vacarm îmi cauzează ore de somn pierdute, zi de zi. Uneori, dacă sunt extenuat, reușesc să 

adorm la loc, dar de regulă mă răsucesc în pat una-două ore până când accept că voi trăi încă o zi 

din viață ca o legumă. Apoi, în restul zilei, pierd ore de productivitate, căci îmi este imposibil să mai

dau randament bun la muncă, nedormit fiind.

Efectele acestui stil de viață asupra sănătății umane sunt devastatoare. Fără exagerări, ele ne pot 

scurta viața cu ani întregi mie, familiei mele și altor vecini. Printre altele:



• Privarea cronică de somn duce la pierderea memoriei, hipertensiune, migrene, scăderea 

generală a calității vieții, riscuri crescute pentru diabet, atac de cord și accident vascular 

cerebral [2] [3].

• Expunerea la zgomote, începând chiar și de la 45 dB, poate duce la dereglări psihologice, 

migrene, risc crescut de depresie [4]. Unele studii arată că nu există acomodare la deranjul 

provocat de zgomot [5].

• Trezirea la momente aleatorii în mijlocul nopții înseamnă împiedicarea fazelor normale ale 

somnului, în special a fazei REM. Aceste faze sunt necesare pentru procesele regenerative 

ale creierului și ale întregului organism [6].

În concluzie, pentru a-mi putea recăpăta un simulacru de viață normală, solicit luarea tuturor 

măsurilor corespunzătoare în vederea eliminării totale a disconfortului creat ca urmare a 

zgomotului produs de câini. Vă rog să le puneți în vedere pârâților ca, în cel mai scurt termen 

rezonabil, să găsească o soluție pentru eliminarea oricărei surse de zgomot.

Subliniez că există soluții simple, comode și nedureroase prin care proprietarii pot elimina 

zgomotele produse de câinii lor, de exemplu dresajul sau zgărzile antilătrat.

Nu cer nimic altceva decât dreptul meu legal la o viață liniștită în propria mea casă. Nu vreau să 

creez probleme nimănui, dar indolența proprietarilor de câini îmi răpește această normalitate.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată.

Cătălin Andrei Frâncu 14 iulie 2016
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