PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Demirel Spiridon

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
Nr.: 988/13.12.2016

HOTĂRÂRE
privind interzicerea activităţilor şi spectacolelor care folosesc dresuri de animale
în divertisment (circuri ambulante sau expoziţii) în Sectorul 6

Luând în considerare expunerea de motive a consilierilor locali USR ai Sectorului 6 privind
interzicerea activităţilor şi spectacolelor care folosesc dresuri de animale în divertisment (circuri ambulante
sau expoziţii) în Sectorul 6;
Ţinând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local;
Având în vedere dispozitiile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor modificată şi
republicată, Convenţia Europeană pentru protecţia animalelor de companie de la Strasbourg 13 noiembrie
1987 ratificată de România în 2004, Declaraţia universală a drepturilor animalelor proclamată în mod solemn
la Paris în 15 octombrie 1978 la sediul UNESCO;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (2) lit. j) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se interzic spectacole cu plată sau gratuite pe teritoriul Sectorului 6 oferite de către circuri
ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, care au în programul de divertisment dresuri de animale
sălbatice, domestice, de companie, precum şi cele care au expoziţii de animale sălbatice (tip zoo) pe întreg
teritoriul Sectorului 6.
Art. 2. Se interzice camparea circurilor ambulante, caravanelor şi trupelor de artişti ambulanţi, care au
în programul de divertisment dresuri de animale sălbatice, domestice, de companie, precum şi cele care au
expoziţii de animale sălbatice (tip zoo) pe întreg teritoriul Sectorului 6.
Art. 3. Se interzice orice formă de publicitate pe teritoriul Sectorului 6 prin : afişe, bannere, flyere etc,
precum şi maşini, triciclete, caruri, cărucioare, motoscutere etc., care promovează vizual şi audio spectacole
de circ, care au în programul de divertisment dresuri de animale sălbatice, domestice, de companie, precum şi
cele care au expoziţii de animale sălbatice (tip zoo), chiar dacă acestea urmează a se desfăşura într-o oricare
altă zonă aflată în afara administraţiei locale a Sectorului 6.
Art. 4. Prezenta hotărâre se referă atât la trupele de circ, circuri ambulante, caravane, trupe de artişti,
dresori şi crescători de animale salbatice, domestice, de companie, organizatori expoziţii (tip zoo) care au
cetăţenie română, cât şi la cei de altă naţionalitate.
Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data adoptării ei de către Consiliul Local al
Sectorului 6 şi nu va produce efecte şi asupra contractelor aflate deja în derulare, ale căror termene de execuţie
convenite iniţial de părţi vor fi respectate fără a mai putea fi însă prelungite de acestea.
Art. 6. Nerespectarea prevederilor prezentului H.C.L. se sancţionează cu amenzi cuprinse între 10.000
şi 50.000 lei, precum şi cu obligativitatea contravenienţilor de a părăsi teritoriul Sectorului 6, în maxim 48 de
ore de la data notificării de către autoritatea competentă.
Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 împreună cu structurile din cadrul aparatului său de specialitate, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competenţelor legale.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, prin grija Secretarului sectorului 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
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Expunere de motive
privind proiectul hotărârii pentru interzicerea activităţilor şi spectacolelor care folosesc dresuri de
animale în divertisment (circuri ambulante sau expoziţii de animale salbatice tip zoo) în Sectorul 6

Circurile, în special cele ambulante, nu asigură sub nici o formă necesităţile de mişcare, de manifestare a
comportamentului natural şi de interacţiune în cazul animalelor sociale. Dresajul în cazul animalelor sălbatice se bazează
pe metode coercitive, care produc multă suferinţă fizică şi psihică şi care determină adeseori un comportament agresiv şi
periculos. Spaţiile în cuştile şi ţarcurile de circ şi de expoziţii nu pot acoperi necesităţile acestor specii care parcurg
distanţe mari în libertate sau care trăiesc în grupuri extinse în sălbăticie. Condiţiile de izolare şi imobilitate le creează
de-a lungul timpului comportamente stereotipe. Cele mai afectate sunt felinele mari, precum leii şi tigrii. Elefanţii, spre
exemplu, se manifestă prin balansarea compulsivă a capului, iar urşii şi leoparzii se plimbă obsesiv în cuşcă. Toate aceste
comportamente pot fi observate cu ochiul liber în orice circ. Deţinerea animalelor în circuri nu poate fi justificată din
punct de vedere etic, educaţional şi nici din punct de vedere al protecţiei animalelor. Este imposibil ca circurile, mai ales
cele ambulante, să ofere animalelor sălbatice condiţii de viaţă corespunzătoare nevoilor lor native. Animalele de circ sunt
ţinute în lanţuri, transportate în condiţii improprii şi forţate să facă lucruri pe care nu le-ar face niciodată în natură. Suferă
tulburări grave de comportament, au o sănătate precară şi, de cele mai multe ori, nu sunt corect sau deloc îngrijite dacă se
îmbolnavesc. În Europa există încă zeci de circuri ambulante care se plimbă din oraş în oraş, transportând în condiţii
chinuitoare, pe distanţe de sute de kilometri, o ”recuzită” vie compusă din animale sălbatice care nu pot trăi normal decât
în natură. Habitatul unui leu, spre exemplu, se desfăşoară pe o suprafaţă de circa 400 de km², echivalentă cu dublul
suprafeţei oraşului Bucureşti. În circuri, „regele animalelor” are la dispoziţie maximum 12 metri pătraţi, iar instinctele
sale de vânătoare şi alergare sunt complet reprimate prin metode coercitive brutale. Elefanții asiatici, des folosiți în
circuri deși sunt specie protejată, își petrec întreaga viața legați cu lanțuri, neavând dreptul la plimbare, înot sau contactul
cu alte animale. Mijloacele de antrenament implică adesea pedepse fizice crude, folosind așa numitul cârlig pentru
elefanți. Trucurile nefirești, precum așezatul pe picioarele din spate sau în cap, dăunează pachidermelor și le cauzează în
timp probleme de sănătate, de multe ori chiar decesul. Lumina puternică și aplauzele sunt de fapt factori de stres pentru
animalele din arena oricărui circ. Acestea însă, sunt informații pe care nici părinții și nici profesorii nu le oferă copiilor
înainte de a-i expune spectacolelor de circ. Fața nevăzută a circului rămâne întotdeauna departe de privirile spectatorilor,
accesul la orele de dresaj ori în menajerii fiind interzis oricărei persoane ce vine din afară. Potrivit Declaraţiei
universale a drepturilor animalelor (proclamată solemn la CASA UNESCO din Paris la l5 octombrie l978) : „Orice
animal aparţinând unei specii sălbatice are dreptul să trăiască în libertate în habitatul (mediul) său natural propriu,
terestru, aerian sau acvatic şi are dreptul de a se reproduce” . Orice îngrădire a acestei libertăti (chiar şi dacă are un scop
educativ), orice modificare a acestui ritm şi a acestor condiţii, care ar fi impuse de către om în scopuri comerciale (şi nu
numai), precum şi orice rele tratamente sau acte de cruzime asupra animalelor, încalcă profund drepturile lor
fundamentale şi le afectează iremediabil calitatea vieţii. În România, viaţa animalelor din circuri intră doar sub incidenţa
legii pentru protecţia animalelor (Legea 205 din 2004, modificată şi republicată). Deoarece aceasta lege are un caracter
general şi în lipsa unor alte norme specifice clare şi obligatorii privind animalele de circ, acestora le sunt asigurate doar
condiţii minime de viaţă, cu mult sub standardele minime impuse grădinilor zoologice ori fermelor de animale. Acest
fapt ce a determinat multe organizaţii care militează pentru apărarea drepturilor animalelor, să ia atitudine şi să ne solicite
interzicerea acestor activităţi în România (cu titlu de exemplu menţionez doar : Vier Pfoten, Agent Green, Cuţu Cuţu şi
Robi). Întrucât atât animalele sălbatice, cât şi cele de companie sunt supuse aceloraşi rele tratamente în cadrul dresurilor,
prezenta expunere de motive se referă la orice specie din regnul animal.
În prezent 14 state membre U.E. au interzis total sau au limitat foarte strict folosirea animalelor în cadrul
spectacolelor de divertisment. Inclusiv ţara vecină, Bulgaria, începând cu 2015 a interzis total folosirea animalelor
sălbatice în circuri. Vezi lista completă mai jos *1 .Ca urmare, caravanele de circ au trebuit să-şi reconsidere publicul şi
ţările în care să-şi desfăşoare activitatea, una dintre statele preferate fiind România întrucît legislaţia noastră este
permisivă şi relativ ambiguă în ambele cazuri (dresuri şi expoziţii de animale sălbatice). Astfel, interzise în restul
Europei, o serie de trupe de circ continuă să exploateze în România, în condiţii inacceptabile pentru o ţară civilizată şi
exclusiv în scopuri comerciale, animalele sălbatice (în speţă Circul Americano Vargas, Circul Toredo, Circul Orlando).
Dincolo de practica europeană, cauzele principale, care impun o asemenea decizie locală, sunt:
a) Abuzarea şi maltratarea animalelor pe raza Sectorului 6;
b) Publicul este format în marea majoritate din copii mici şi foarte mici, care primesc mesaje greşite sau periculoase
pentru formarea caracterului şi comportamentului lor ulterior : teama de bici şi violenţă, imagini cu mare impact
emoţional, executarea unor acţiuni sub presiune şi la comandă, agresiune, cruzime, asumarea inconştientă de riscuri etc.;
c) În general corturile unde se desfăşoară spectacolele nu ofera securitate şi siguranţă deplina pentru spectatori, astfel
încît publicul poate fi expus oricând la risc de accidente sau alte evenimente nedorite;
d) Pericolele exagerate pe care şi le asumă dresorii (de multe ori fără discernamânt), existând riscul ca publicul, în cea
mai mare parte minori şi femei, să asiste adeseori la evenimente cu mare impact emoţional sau chiar la adevărate tragedii;
e) Spaţii improprii, în general terenuri virane, parcări de hipermarketuri, unde aceste corturi şi caravane se instalează
adeseori, fără respectarea condiţiilor obligatorii, impuse imperativ de legislaţia aplicabilă în materie.
Organizaţia Vier Pfoten România pune la dispoziţie studii de specialitate (împreună cu biografia aferentă), care

1

susţin cu argumente ştiinţifice faptul că, în spectacolele de circ ale caravanelor din alte ţări care folosesc teritoriul
României ca ultimă „scenă” europeană, animalele sălbatice folosite sunt supuse unor rele tratamente, incompatibile cu
necesităţile şi mediul natural al speciilor lor, împrejurări care de cele mai multe ori conduc la comportament agresiv,
multî suferinţă şi chiar la decesul prematur al acestora.
Concluzionând faţă de cele expuse mai sus, este neîndoielnic că asigurarea numerelor de dresaj din cadrul
spectacolelor de circ şi expoziţiilor cu animale sălbatice are la bază practici şi metode inacceptabile, neomologate
sau recunoscute de vreun organism autorizat, practici care încalcă atât normele etice cât şi legislaţia naţională
(Legea 205 din 2004, modificată şi republicată) şi cea europeană, aplicabile în materie.
În aceste condiţii, este neîndoielnic ca adoptarea de către Consiliul Local a proiectului acestei hotărâri, este pe
deplin întemeiată.
Camelia Făşie,
Consilier local USR

*1 Ţări în care, prin legislaţia naţională au fost interzise circurile sau folosirea animalelor sălbatice în circuri

Bulgaria

Interdicţie generală a folosirii animalelor sălbatice în circuri, începând cu 2015

Danemarca

Interdicţie generală a folosirii animalelor sălbatice în circuri, cu unele excepţii

Estonia

Interdicţie generală a folosirii animalelor sălbatice în circuri

Finlanda

Interdicţia folosirii unor specii de animale sălbatice în circuri

Austria

Interdicţie generală a folosirii animalelor sălbatice în circuri

Malta

Interdicţie generală a folosirii animalelor din lista CITES

Polonia

Interdicţie generală a folosirii animalelor născute în sălbăticie

Slovacia

Interdicţie generală a folosirii animalelor din lista CITES

Cehia

Interdicţia folosirii unor animale sălbatice în circuri

Ungaria

Interdicţia folosirii unor animale sălbatice în circuri

Grecia

Interdicţia folosirii unor animale sălbatice în circuri

Marea Britanie

Interzicerea folosirii în circuri a tuturor speciilor de animale în peste 207 oraşe şi departamente

Croaţia

Interzicerea folosirii în circuri a animalelor sălbatice în 29 de oraşe

Olanda

Interzicerea folosirii în circuri a animalelor sălbatice în două provincii

Brazilia

Interzice folosirea în circuri a animalelor sălbatice în 11 oraşe (inclusiv Rio de Janeiro)

Canada

Interzice folosirea animalelor sălbatice în 36 de comunităţi şi 5 districte din Nova Scoţia

Statele Unite

31 de state au decis să nu mai folosească pentru divertisment în circuri, animalele exotice
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