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COMISIA JURIDICĂ,             

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                Bucureşti, 18.10.2016 
                Nr. 4c-11/366/2015 

 COMISIA PENTRU  
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI  
SERVICII SPECIFICE 

Nr.4c/245 
                                              

                                             Pl-x 220/2015 
 
 

RAPORT COMUN 
asupra 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 
  

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi  Comisia 
pentru  agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  servicii specifice, au 
fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă 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, transmisă cu adresa nr. Pl-x 220 din 9 martie 
2015, înregistrată sub nr. 4c-11/366 din 10 martie 2015, respectiv nr.4c-
4/130/16.03.2015. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 alin. (9) pct.2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 4 martie 2015. 

Guvernul, prin  punctul de  vedere  transmis  nu  susţine adoptarea  
acestei iniţiative legislative. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, 
conform avizului nr.1100 din 3 octombrie 2014. 
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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, respectiv Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi în data de 18 octombrie  2016 şi membrii Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat 
iniţiativa legislativă în şedinţa din 28 aprilie 2016.  

Domnul deputat Remus Cernea a participat la şedinţa Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi în calitate de iniţiator.  

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi membrii 
comisiei  au fost prezenţi, conform listei de prezenţă. La lucrările Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  au fost 
prezenţi 35 deputaţi din totalul de 37 membri. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi şi membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au hotărât, cu majoritate de  voturi să propună 
plenului Camerei Deputaţilor, respingerea, 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. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă  face 
parte din categoria legilor organice.  
 
                                   
                      VICEPREŞEDINTE,                                    PREŞEDINTE, 
 
                    Nicolae Ciprian NICA                             Nini SĂPUNARU 
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                           Ninel PEIA                                     Costel  ŞOPTICĂ 
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