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DIRECȚIA BIODIVERSITATE 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ 

 

privind publicarea pe site-ul Ministerului Mediului a informării cu privire la 
organizarea unei dezbateri publice referitoare la proiectul de Ordin de ministru 

pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urși și lupi, în 
interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune 

importante 
 
 

Având în vedere solicitarea scrisă a Asociației ,,Alianța pentru Combaterea Abuzurilor” de 

organizare a unei dezbateri publice având ca obiect proiectul de OM privind aprobarea nivelului de 

intervenție în cazul speciilor de urși și lupi, în interesul sănătății și securității populației și în scopul 

prevenirii unor daune importante; 

în conformitate cu prevederile art. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, Ministerul Mediului organizează:  

la sediul instituției din Bulevardul Libertății nr. 12,  

în data de 21.07.2017, începând cu orele 10:00,  

o dezbatere publică având ca obiect proiectul de OM privind aprobarea nivelului de 

intervenție în cazul speciilor de urși și lupi, în interesul sănătății și securității populației și în 

scopul prevenirii unor daune importante. 

       Recomandările legate de proiectul de ordin vor fi transmise în format electronic la adresele 

de e-mail: ionut.pieleanu@mmediu.ro și nicolae.manta@mmediu.ro; 

       Modalitatea de înscriere și luare a cuvântului a persoanelor care doresc se poate face prin: 

 transmiterea, în scris, la adresa de e-mail: ionut.pieleanu@mmediu.ro, a solicitărilor însoțite de 

datele de identificare și de contact; 

 completarea cu datele de identificare și de contact a tabelului aflat la intrarea B a Ministerului 

Mediului; 

Menționăm faptul că timpul alocat luării cuvântului este de maximum 3 minute pentru fiecare 

persoană. 

 

         APROB, 

SECRETAR DE STAT 

Ion CÎMPEANU 

 

 

PROPUN APROBAREA, 

DIRECTOR  

DIRECȚIA 

BIODIVERSITATE 

Adi CROITORU 
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ANUNȚ 

 

Având în vedere solicitarea scrisă a Asociației ,,Alianța pentru Combaterea 

Abuzurilor” de organizare a unei dezbateri publice având ca obiect proiectul de OM 

privind aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urși și lupi, în 

interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune 

importante; 

în conformitate cu prevederile art. (9) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, Ministerul Mediului organizează:  

la sediul instituției din Bulevardul Libertății nr. 12,  

în data de 21.07.2017, începând cu orele 10:00,  

o dezbatere publică având ca obiect proiectul de OM privind aprobarea nivelului 

de intervenție în cazul speciilor de urși și lupi, în interesul sănătății și securității 

populației și în scopul prevenirii unor daune importante. 

       Recomandările legate de proiectul de ordin vor fi transmise în format 

electronic la adresele de e-mail: ionut.pieleanu@mmediu.ro și 

nicolae.manta@mmediu.ro; 

       Modalitatea de înscriere și luare a cuvântului a persoanelor care doresc se 

poate face prin: 

 transmiterea, în scris, la adresa de e-mail: ionut.pieleanu@mmediu.ro, a 

solicitărilor însoțite de datele de identificare și de contact; 

 completarea cu datele de identificare și de contact a tabelului aflat la intrarea B a 

Ministerului Mediului; 

Menționăm faptul că timpul alocat luării cuvântului este de maximum 3 minute pentru 

fiecare persoană. 

 

 

 

 

Publicat astăzi, 14.07.2017, la sediul Ministerului Mediului din Bulevardul Libertății nr. 12 
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CABINET SECRETAR DE STAT 

Nr. Înreg: 

Ref. la:  Ordin de ministru privind aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de 

urși și lupi, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii 

unor daune importante. 

 

Stimate Domn/Stimată Doamnă 

 

Având în vedere solicitarea scrisă a Asociației ,,Alianța pentru Combaterea 

Abuzurilor” de organizare a unei dezbateri publice având ca obiect proiectul de OM privind 

aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urși și lupi, în interesul sănătății și 

securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante; 

în conformitate cu prevederile art. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, Ministerul Mediului organizează:  

la sediul instituției din Bulevardul Libertății nr. 12,  

în data de 21.07.2017, începând cu orele 10:00,  

o dezbatere publică având ca obiect proiectul de OM privind aprobarea nivelului de 

intervenție în cazul speciilor de urși și lupi, în interesul sănătății și securității 

populației și în scopul prevenirii unor daune importante. 

       Recomandările legate de proiectul de ordin vor fi transmise în format electronic la 

adresele de e-mail: ionut.pieleanu@mmediu.ro și nicolae.manta@mmediu.ro; 

       Modalitatea de înscriere și luare a cuvântului a persoanelor care doresc se poate 

face prin: 

 transmiterea, în scris, la adresa de e-mail: ionut.pieleanu@mmediu.ro, a solicitărilor 

însoțite de datele de identificare și de contact; 

 completarea cu datele de identificare și de contact a tabelului aflat la intrarea B a 

Ministerului Mediului; 

Menționăm faptul că timpul alocat luării cuvântului este de maximum 3 minute pentru fiecare 

persoană. 

 

Cu deosebită considerație, 

SECRETAR DE STAT 

Ion CÎMPEANU 
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DIRECȚIA BIODIVERSITATE 

DIRECTOR 

Adi CROITORU 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Ionuț Pieleanu, consilier asistent 
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