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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii grădinilor zoologice şi acvariilor publice nr.191/2002 

(b52/23.02.2021) 

În  temeiul art. 2 aim . (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi art. 11 lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul 

Economic şi Social a fost sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru 

modi acarea si completarea Legii grădinilor zoologice şi acvariilor publice nr. 191/2002 

(b52/23.02. 2021). 

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL 

În  temeiul art. 5 lit, a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, in 

şedinţa din data de 9.03.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03 .2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare: 

• se impune ca prevederile propunerii legislative să fie corelate cu cele ale Legii nr. 

205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• in momentul de faţă, Legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice interzice 

vânzarea de animale vii sau de material reproductiv către instituţii on persoane 

neautorizate să deţină o grădină zoologică şi care intenţionează să folosească 



~ 

aceste animale pentru activităţi cu caracter economic, excepţie făcând animalele 

considerate domestice. Prevederile propuse permit transformarea grădinilor 

zoologice în ferme zootehnice în care animalele sunt înmulţite pentru carne, jar 

apoi „surplusul" să fie comercializat; 

• peste tot în lume se pune accent pe conservarea speciilor şi protej area animalelor 

sălbatice. Este total nepotrivit ca iniţiatorii să vină cu o astfel de propunere, în 

contextul in care la nivel mondial se încuraj ează transferul între grădini zoologice 

pentru a se asigura diversitatea materialului genetic al speciilor; 

• expunerea de motive ce însoţeşte propunerea legislativă este insufficient 

argumentată raportat la măsurile propuse. 

Preşedinte, 

Bogdan SIMIO 


