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Ref: Dezbatere grup de lucru privind conservarea carnivorelor mari  

         

     București, 23 ianuarie 2020 

   

Ieri, 22 ianuarie 2020, a avut loc la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, întâlnirea 

grupului de lucru având ca temă conservarea carnivorelor mari. Speciile de carnivore aduse 

în discuție au fost ursul, lupul, dar și râsul și pisica sălbatică.  

Principalul subiect pe ordinea de zi a fost dezbaterea noilor modificări aduse legii vânătorii și 

dificultățile care apar în aplicarea acestor prevederi legale. Astfel, această lege a modificat 

definiția vânătorii și totodată limitează posibilitatea intervenției umane în cazul unei situații 

de urgență în zonele intravilane în care este implicat un exemplar de carnivor mare.  

”Trebuie neapărat modificat actul normativ și să găsim o soluție care să fie benefică pentru 

toti actorii implicați în acest proces. Totodată este necesar să avem în vedere faptul că tot 

mai multe carnivore mari sunt implicate în incidente care pot pune în pericol viața 

animalului, dar și a cetățenilor, de aceea este foarte important să tratăm cu maximă 

seriozitate aceste cazuri speciale”, a declarat Iulian Octavian STANA, Secretar de Stat din 

cadrul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.  

Noua variantă a legii vânătorii aduce și precizări în ceea ce privește acordarea nivelului de 

intervenție și prevenție anual, pentru prevenirea pagubelor și accidentelor la speciile 

prezvăzute în anexa 2.  

O altă modificare adusă acestei legi și discutată în cadrul grupului de lucru aduce în prim-plan 

și existența unui acord de colaborare între gestionarul fondului cinegetic și unitățile 

administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic, dar și noi amendamente în cazul 

daunelor produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic.  

Toți membrii prezenți au fost de acord cu necesitatea modificării articolului 1 din legea 

vânătorii.   

Alt subiect important dezbătut de cei prezenți a fost necesitatea unor studii care să estimeze 

populația de urs, dar și exemplarele de lup, râs și pisică sălbatică la nivel național. Discuțiile 

au avut în vedere importanța acestor studii, precum și posibilitatea colaborării dintre 
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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Agențiile 

de Protecție a Mediului județene în elaborarea acestor studii, astfel încât obiectivele, 

rezultatele și metodele de cercetare folosite să fie cât mai relevante.  

La reuniune au participat Daniela Drăcea, director al Direcției Biodiversitate din cadrul 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor, ai RNP Romsilva, ai Jandarmeriei Române, ai Agenției pentru Protecția Mediului 

Vrancea, ai Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură  Marin Drăcea, ai 

Universității Transilvania din Brașov, ai Asociației  Generale  a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 

din România, ai Asociației pentru Conservarea Diversității Biologice, ai WWF.   

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE  

 

 

 

 

 

 

 

 


