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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Art. 17 şi  25 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor 
(republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri  

 
În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în şedinţa din data de 1 noiembrie 

2016, Camera Deputaţilor a hotărât retrimiterea Propunerii legislative pentru modificarea art.17 şi  art.25 din Legea nr.205/2004 
privind protecţia  animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri cu 
adresa nr.PL.x.220/2015, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport.  

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă  în şedinţa din 4 martie 2015. 
La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, 
republicată, cu  modificările şi  completările  ulterioare, în sensul interzicerii folosirii animalelor sălbatice, capturate din natură or 
născute în captivitate, în spectacole de circ şi în orice alt tip de spectacol sau  expoziţie. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii 
au examinat iniţiativa legislativă în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat iniţiativa legislativă 
menţionată mai sus în şedinţa din 4 aprilie 2017. La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 24 de deputaţi, 
membri ai comisiei. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  au examinat proiectul de Lege în şedinţa din 29 mai  2017. 
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă. 
La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Dorin Octavian Corcheş, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale şi domnul Bogdan Stanoevici, director general al Circ&Variete Globus Bucureşti. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaţilor 
spre dezbatere şi adoptare propunerea legislativă pentru modificarea art. 17 şi 25 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia 
animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri, cu amendamentele 
admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.      

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 

PREŞEDINTEŞ                                                                            PREŞEDINTE,  

   Eugen NICOLICEA                                                                     Ioan MUNTEANU 

 

                                         SECRETAR,                                                                                      SECRETAR, 

                               Costel Neculai DUNAVA                                                                          Dan CIOCAN    
 
 
Consilier parlamentar  
Florica Manole  
Anton Păştinaru 
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 Anexă  
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

 
Nr. 
crt. Text iniţiator Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor 

1.  LEGE   
pentru modificarea Art. 17 şi 25 din Legea 
nr. 205/2004 privind protecţia animalelor 

(republicată în 30 aprilie 2014), în sensul 
de a interzice folosirea animalelor 

sălbatice în circuri 

L E G E 
pentru completarea Legii nr.205/2004 

privind protecţia animalelor  

Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă.  

2.   Art. I. – Legea nr. 205/2004 privind 
protecţia animalelor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 320 din 30 aprilie 2014, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

 

 

3.  Art.1. Art.17 se completează cu punctul (2), 
textul actual fiind nenumerotat cu (1), după 
cum urmează: 
„(2) Este interzisă folosirea animalelor 
sălbatice, fie ele capturate din natură, fie 
născute în captivitate, în spectacole de circ 
şi în orice alt tip de spectacol ori expoziţie. 

1. La articolul 17 se introduc două noi 
alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul 
cuprins:  

„(2)  Se interzice folosirea 
animalelor aparţinând subîncrengăturii 
vertebrate indiferent de gradul de 
îmblânzire, născute în captivitate sau 
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Nr. 
crt. Text iniţiator Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor 

capturate din natură, în spectacole de circ, 
circuri ambulante, caravane şi trupe de 
artişti ambulanţi, precum şi în orice alte 
tipuri de spectacole similare. 

 
Autori:  
Deputat PSD – Florin Petre Manole  
Deputat UDMR – Korodi Attila 

 
 
(3) Fac excepţie de la prevederile 

alin. (2) caii, câinii, unele specii de păsări 
exotice granivore şi animalele folosite în 
delfinarii, acvarii. Caii, câinii  şi animalele 
de rentă pot participa la concursuri, 
târguri, competiţii şi expoziţii de profil 
organizate şi autorizate conform legii.” 

 
Autori:  
Deputat PSD – Dănuţ Păle 
Deputat PSD – Ioan Munteanu  
Deputat PSD – Ioan Dîrzu 
Deputat PSD – Alexandru Stănescu 
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Nr. 
crt. Text iniţiator Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor 

4.   
Art.2 Art. 25 se completează cu litera g), 
după cum urmează: 
„g) Folosirea animalelor sălbatice, fie ele 
capturate din natură, fie născute în 
captivitate, în spectacole de circ şi în orice 
alt tip de spectacol ori expoziţie.” 

     2. La articolul 25 alineatul (1), după 
litera f) se introduce o nouă literă, litera 
g), cu următorul cuprins:  
     „g) folosirea animalelor aparţinând 
subîncrengăturii vertebrate, indiferent de 
gradul de îmblânzire, născute în captivitate 
sau capturate din natură, în spectacole de 
circ, circuri ambulante, caravane şi trupe 
de artişti ambulanţi, precum şi în orice 
alte tipuri de spectacole similare.” 
 
Autori:  
Deputat PSD – Florin Petre Manole  
Deputat UDMR – Korodi Attila 
 

 

5.  Art.3. (1) Prezenta lege intră în vigoare la 
12 luni după publicarea ei în Monitorul 
oficial.  
(2) Animalele sălbatice aflate în 
responsabilitatea unor instituţii publice vor 
fi relocate prin grija acestora în rezervaţii 
ori sanctuare, în termen de cel mult 18 de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi.  

Art.II. – (1) Animalele aparţinând 
subîncrengăturii vertebrate, indiferent de 
gradul de îmblânzire, născute în 
captivitate sau capturate din natură, aflate 
în responsabilitatea unor instituţii publice 
sau private, vor fi relocate prin grija 
acestora, în rezervaţii,  sanctuare sau 
grădini zoologice, în termen de cel mult 18 
luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, respectând prevederile art. 17 alin.(1) 
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Nr. 
crt. Text iniţiator Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor 

lit.b) din Legea nr. 205/2004 privind 
protecţia animalelor, republicată cu 
completările aduse prin prezenta lege .  
  (2) Planul de măsuri privind relocarea 
prevăzută la alin. (1) se prezintă 
Autorităţii  Naţionale Sanitare Veterinare 
şi pentru Siguranţa Alimentelor în termen 
de 12 luni de la data publicării prezentei 
legi în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
Autori:  
Deputat PSD – Dănuţ Păle 
Deputat PSD – Florin Petre Manole  
Deputat UDMR – Korodi Attila 
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