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Către,
Senatul României
• Comisia pentru Mediu
• Comisia pentru Ape, Păduri, Pescuit și Fond Cinegetic
• Comisia pentru Afaceri Europene
• Comisia pentru Învățământ, Tineret și Sport
• Comisia pentru Agricultură, Industrie Alimentară și
Dezvoltare Rurală
Stimate doamne și domni președinți,
Ref. : propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii
și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 – L180/2021
Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România
(denumită pe scurt/în continuare A.G.V.P.S. din România), este persoană
juridică de drept privat şi de utilitate publică, care reprezintă, în plan intern,
interesele a peste 140 de asociaţii afiliate, care gestionează cca 1.250 fonduri
cinegetice, din totalul de 2.153 fonduri cinegetice constituite la nivel național,
în care sunt înscrişi cca. 35.000 de vânători şi peste 110.000 de pescari
recreativi, iar în plan extern, interesele tuturor vânătorilor şi pescarilor
recreativi/sportivi din ţara noastră.
A.G.V.P.S. din România constituie principalul partener de dialog
competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare şi de pescuit
recreativ/competițional, pentru conservarea habitatelor din cuprinsul fondurilor
cinegetice și a celor acvatice şi singura organizaţie neguvernamentală în
profil cinegetic şi halieutic recunoscută internaţional de Consiliul
Internaţional al Vânătorii şi al Protecţiei Vânatului (CIC), din anul 1930, de
Confederaţia Internaţională de Pescuit Sportiv (CIPS), din anul 1957, şi de
Federaţia Asociaţiilor de Vânătoare şi Conservare a Faunei Sălbatice din
Comunitatea Europeană (FACE), din anul 2000.
În această dublă calitate și în numele asociațiilor vânătorilor și pescarilor
recreativi/sportivi pe care le reprezentăm, vă adresăm rugămintea de a AVIZA





FAVORABIL proiectul legislativ menționat, întrucât pe această cale, România
intră pe făgașul normal, în trend cu majoritatea țărilor europene, respectând
întocmai Directiva Europeană Păsări, precum și OUG 57/2008.
Cunoaștem desigur faptul că sunteți „bombardați” cu numeroase
interpelări, ce cuprind zeci de pagini, mii de cuvinte înșiruite, fără noimă și
înțeles, zeci de citate trunchiate din legislația națională și internațională, însă
paradoxal nu găsim în aceste expuneri dovezile că nivelurile anterioare de
recoltare a speciilor migratoare afectează statutul populației speciilor în cauză.
Vrem sau nu, asociațiile pe care le reprezentăm și nu numai, gestionează
sustenabil resursele cinegetice, cu eforturi materiale și financiare proprii și
private, fiind singurele organizații neguvernamentale, partenere
contractuale ale statului român, implicate practic în conservarea
biodiversității și habitatelor, asigurând totodată și venituri la bugetul de
stat.
Necesitatea elaborării și promovării acestui proiect de modificare și
completare a legii rezultă și din considerente legate de aplicarea în România a
legislației și practicii din majoritatea țărilor europene în domeniul protecției și
conservării păsărilor sălbatice.
În acest context, in anul 1979 a fost adoptată Directiva
79/409/CEE numită
și Directiva
Păsări (actualizată
prin
Directiva
2009/147/CE din 30 noiembrie 2009). Aceasta este cea mai veche lege
comunitară referitoare la mediu și una dintre cele mai importante, prin care se
crează un sistem complet de protecție pentru toate speciile de păsări sălbatice
care se găsesc în mod natural în U.E. Directiva a însemnat și recunoașterea
faptului că păsările sălbatice, dintre care multe migratoare, reprezintă o
moștenire comună a statelor membre și că pentru conservarea lor eficientă este
necesară cooperarea la nivel european. Directiva Păsări interzice activitățile
care amenință în mod direct păsările (omorârea sau capturarea intenționată,
distrugerea cuiburilor și luarea ouălor) și activitățile asociate acestora
(comerțul de păsări vii sau moarte), cu câteva excepții (enumerate in Anexa III).
Vânătoarea este recunoscută ca fiind o activitate legitimă dar care trebuie
gestionată sustenabil (limitată la speciile enumerate în Anexa II) și include
cerința ca păsările să nu fie vânate în perioadele de cea mai mare
vulnerabilitate, cum ar fi migrația cu scopul revenirii în zonele de cuibărit,
reproducerea și creșterea puilor, și scoate în afara legii toate formele de
ucidere neselectivă și pe scară largă a păsărilor (enumerate în Anexa IV).
Directiva promovează cercetarea, gestionarea și utilizarea sustenabilă a
tuturor speciilor de păsări vizate de directivă (Anexa V).
Totodată, în Directivă, se recunoaște faptul că „datorită efectivului populației,
a distribuției geografice și a ratei de reproducere pe întreg teritoriul





Comunității, anumite specii pot face obiectul vânătorii, ceea ce constituie un
tip acceptabil de exploatare, în măsura în care se stabilesc și se respectă
anumite limite, astfel de acțiuni de vânătoare trebuind să fie compatibile cu
menținerea populației din speciile respective la un nivel satisfăcător”.
Pentru susținerea celor afirmate mai sus, cităm anumite articole din
Directivă, după cum urmează:
„Articolul 1 Prezenta directivă se referă la conservarea tuturor speciilor de
păsări care se găsesc în stare sălbatică pe teritoriul european al statelor
membre în care este aplicabil tratatul. Directiva reglementează protejarea,
gestionarea și controlul asupra acestor specii și stabilește normele pentru
exploatarea acestora.
Articolul 2 Statele membre iau măsurile necesare pentru a menține populația
speciilor menționate la articolul 1 la un nivel care să îndeplinească condițiile
ecologice, științifice și culturale, ținând seama în același timp de condițiile
economice și de recreere sau pentru a adapta populația acestor specii la
nivelul respectiv.
Articolul 4 (1) Speciile menționate în anexa I constituie obiectul unor măsuri
speciale de conservare a habitatelor acestora pentru a li se asigura
supraviețuirea și reproducerea în aria de răspândire. În acest context, se ține
seama de următoarele specii de păsări: (a) specii pe cale de dispariție; (b)
specii vulnerabile la anumite schimbări ale habitatului lor; (c) specii
considerate rare din cauza efectivului redus al populațiilor sau a distribuției
locale limitate; (d) alte specii care necesită o atenție specială din cauza naturii
specifice a habitatului lor. Tendințele și variațiile efectivului populațiilor sunt
luate în considerare ca bază pentru evaluare.
Articolul 7 (1) Datorită efectivului populației, a distribuției geografice și a
ratei de reproducere pe întreg teritoriul Comunității, speciile menționate în
anexa II pot face obiectul vânătorii în cadrul legislației naționale. Statele
membre se asigură că vânarea acestor specii nu aduce atingere eforturilor de
conservare în aria lor de răspândire. (2) Speciile menționate în anexa II
partea A pot fi vânate în zona geografică maritimă și de uscat în care se aplică
prezenta directivă. (3) Speciile menționate în anexa II partea B pot fi vânate
numai în statele membre în dreptul cărora sunt indicate. (4) Statele membre se
asigură că practicarea vânătorii, inclusiv a vânătorii cu șoimi, desfășurată
conform măsurilor de drept intern în vigoare, respectă principiile de utilizare
rațională și de control echilibrat ecologic al speciilor de păsări respective și
că această practică este compatibilă cu măsurile ce decurg din articolul 2, cu
privire la populațiile acestor specii, în special ale speciilor migratoare. Statele
membre se asigură în special că speciile cărora li se aplică legislația privind
vânătoarea nu sunt vânate în perioada de maturizare, nici în diferitele etape de
reproducere și de dependență. În cazul speciilor migratoare, statele membre se





asigură în special că speciile cărora li se aplică reglementările asupra
vânătorii nu sunt vânate în perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei
de întoarcere spre locurile de cuibărire. Statele membre transmit Comisiei
toate informațiile relevante privind punerea în aplicare efectivă a
reglementărilor lor legislative asupra vânătorii.
Articolul 12 (1) Statele membre înaintează Comisiei, la intervale de trei ani,
începând de la data de 7 aprilie 1981, un raport asupra punerii în aplicare a
prevederilor legislative interne adoptate în temeiul prezentei directive.”
Conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene din 26.01.2010 ce
cuprinde statele membre care, conform art. 7 alin (3) din Directivă pot autoriza
vânarea speciilor enumerate, România făcând parte din aceste state.
Prevederile Directivei 79/409/CEE numita și Directiva Păsări
(actualizata prin Directiva 2009/147/CE din 30 noiembrie 2009) au fost
transpuse în legislația națională prin Legea vânătorii și a protecției fondului
cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare și prin OUG
57/2007 privind regimul ariilor natural protejate. Totuși, „în practica
europeană astfel de cote nu sunt de obicei exprimate ca un număr total maxim
de indivizi care pot fi recoltați la nivel național, ci mai degrabă prin stabilirea
unor limitări precum ajustarea duratei sezonului de vânătoare sau ajustarea
numărului de păsări care pot fi vânate pe zi/sezon/vânător, care duc la
creșterea sau scăderea recoltei” (F.A.C.E.). Diferența este doar modul,
perioada și faptul că fiecare țară are propria sa abordare despre fiecare specie în
parte, în majoritatea cazurilor pe baza unor cutume și tradiții.
În 2017, F.A.C.E. a realizat un studiu pentru a evalua dacă în țările
europene existau cote privind speciile de păsări migratoare. Tabelul de mai jos
prezintă rezultatele pentru 16 țări:
Ţară
Austria (Stiria)
Belgia
Bosnia si
Hertegovina



Limite ale cotelor de recolta in vigoare
Niciuna.
Niciuna.
În cadrul protecției generale a păsărilor migratoare:
vânătoarea sitarului de pădure este limitată pe unitate de
suprafață (4 păsări / 100 de hectare de teren acoperit cu
pădure). Vânătoarea de prepelițe este limitată până la 10
păsări pe vânător pe zi sau 10% din numărul total de
prepelițe care locuiesc în zona de vânătoare.



Bulgaria

Cote definite de legea bulgară de vânătoare:

Danemarca

 Rate sălbatice – 5
 Gârlița mare – 3
 Sitarul de pădure – 10
 Prepelița – 15
 Turturica – 10
Nu există astfel de cote, dar durata sezonului de vânătoare
pentru gâscă cu picioare roz este ajustată anual pentru a
reflecta deciziile Grupului de lucru pentru chestiuni de
nivel internațional AEWA European Goose Management
Internaţional.

Estonia
Franţa

Germania
Grecia

Irlanda



Niciuna.
La nivel național pentru sitarul de pădure: cota este de 30
pe sezon cu divizări pe lună sau pe săptămână în multe
regiuni. Nu exista nicio metodă științifică pentru
determinare, ci considerații etice și noțiuni potențiale de
„economie” de păsări ne-omorâte, bazate pe statistici
anterioare de eșantioane individuale.
În unele regiuni, există cote pentru alte specii (rațe,
porumbei, sturzi ...). Voluntar (pe bază etică) în unele
regiuni, există cote de 20 de rațe și gâște pe noapte și pe
stand de vânătoare.
Niciuna.
Limita de cota de recolta permisă pentru fiecare vânător/
ieșire:
- Raţa fluierătoare, Raţa mică, Raţa mare, Raţa suliţar,
Rața cârâitoare, Rața lingurar, Rața cu cap castaniu , Rața
moțată , Lișița, Rața pestriță, Gârlița mare: 12 (total din
toate speciile)
 Găinușa de baltă, Becațina, Nagâțul, Sitarul de pădure,
Ciocârlia de câmp: 10
 Prepelita, Turturica: 12
 Sturzul cântător, Sturzul viilor, Cocoșarul, Mierla: 25
(total din toate speciile)
 Porumbelul gulerat, Porumbelul, Graurul: fără
restricţii
Niciuna.



Italia

Olanda
Slovenia

Cotele anuale pe vânător sunt în vigoare pentru 6 specii în
toate regiunile: turturica (20 la 50), Raţa suliţar (25 la 50),
Nagâțul (25 la 30), Ciocârlia de câmp (50 la 100),
prepeliță (25 la 50), sitarul de pădure (20-25). Există, de
asemenea, limite de zi pentru toate speciile și în special
acestea. Unele regiuni au introdus cote și pentru alte
specii precum Pochard (Rața cu cap castaniu) și alte
păsări de apă. Astfel de reglementări provin din
recomandările ISPRA către regiuni, dar nu sunt rezultatul
vreunei metodologii, ci simple „măsuri de precauție”.
Niciuna.
Rața mare: cota de recolta anuala a întregii țări este de
aproximativ 2.500 de exemplare.

Suedia

Niciuna. Dar acest lucru poate fi în curs de realizare
pentru a îndeplini criteriile pentru recolta adaptivă în
cadrul planurilor de management din cadrul AEWA.

Marea Britanie

Niciuna. Doar cele impuse de asociaţiile individuale.

Portugalia

Limitele cotelor de recolta pentru fiecare vânător în
sezonul de vânătoare. Exemple:
 Rața pestriță, Rața lingurar, Rața cu cap castaniu,
Rața moțată: 1
 Rața mică, Rața sulițar, Rața fluierătoare, Anas
platyrhynchos, Lișița: 10
 Becațina, Becațina mica : 8
 Sitarul de pădure: 3
 Turturica: 4
 Prepeliţa: 10
 Cocoșarul, Sturzul cântător, Sturzul viilor, Sturzul de
vâsc, Graurul : 40

În Europa, nicio țară membră a U.E. nu acordă cotele de recoltă la
speciile de păsări migratoare pe baza unor studii naționale.





Potrivit art. 33 din OUG 57/2007, cu modificările și completările
ulterioare:
„(3) Speciile de păsări prevăzute în anexa nr. 5 C sunt acceptate la vânătoare,
în afara perioadelor de reproducere și creștere a puilor.
(4) În cazul speciilor de păsări migratoare prevăzute în anexa nr. 5 C, este
interzisă vânarea acestora în perioada lor de reproducere sau pe parcursul
rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit.”
Astfel, speciile admise la vânătoare în România sunt cele înscrise în
Anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările
ulterioare, în corelare cu anexa nr. 5 C la OUG 57/2007, cu modificările și
completările ulterioare – Specii de interes comunitar a căror vânătoare
este permisă.
Totodată, România, prin autoritatea publică centrală care răspunde de
protecția mediului, în calitate de țară membră, a pregătit și a transmis către
Uniunea Europeană, după aderare, două Rapoarte naționale cu privire la
starea și structura populațiilor de păsări, având la bază studiile întocmite
conform metodologiei impusă de Uniune, pentru perioadele 2008-2013 și
2013-2018. Astfel, obligația întocmirii și transmiterii acestor Rapoarte, care
rezultă din prevederile art. 12 Directiva Păsări, a fost îndeplinită. Nicio altă
obligație nu mai există, cu atât mai puțin studii de evaluare naționale.
„Stabilirea cotelor naționale totale pentru speciile migratoare pe baza științei,
independent de activitatea internațională privind AHM la nivelul culoarelor
de zbor, nu este fezabilă pentru o singură țară” (citat F.A.C.E.).
În cadrul acestor Rapoarte statutul de conservare al tuturor speciilor
incluse pe anexa nr. 1 la la Legea nr. 407/2006, pentru care se propune a fi
recoltate un număr de exemplare/zi/vânător, este „Least concern” (preocupare
minimă”). Valorile numerice ale efectivelor speciilor migratoare pot varia
periodic, în creștere sau descreștere, în acest ultim caz fără a periclita existența
populațiilor, iar printre cauzele principale se numără agricultura, fragmentarea
habitatelor, deșertificarea și nicidecum vânătoarea reglementată pentru
asigurarea sustenabilității.
Rapoartele pot fi consultate pe site-ul Comisiei, însă în tabelul alăturat
prezentăm sintetic situația comparativă a efectivelor de păsări pentru
perioadele 2008-2013 și 2013-2018, conform listei IUCN:





Nr.
crt

SPECIA

Statutul de
Tendința Observatii
protecție
al speciei
conform
Listei roșii Efective Efective
a speciilor estimate estimate
amenințate
2008-2013 2013-2018
IUCN
2012
(p/i)
(p/i)
(LR IUCN
cat. 2012)
**

1. Becaţina
comună
(Gallinago
gallinago)
2. Becaţina mică
(Lymnocryptes
minimus)

-

3. Cioara grivă
(Corvus
corone cornix)

LC

4. Cioara grivă
sudică (Corvus
corone
sardonius)

-

5. Cioara-desemănătură
(Corvus
frugilegus)



LC

30 - 50

-

150.000320.000

-

30-50

UNK

Perechi ce
cuibaresc
în
România

10-50

UNK

Perechi
ce
cuibaresc
în
România

208.334 –
331.974

I

Perechi ce
cuibaresc
în
România

-

-

LC

150.000– 150.000–
200.000 200.000

S

Perechi
ce
cuibaresc
în
România





6. Ciocârlia-decâmp (Alauda
arvensis)

LC

2000.000- 6.690.206
300.0000 -

I

7. Cocoşarul
(Turdus
pilaris)

LC

75.000150.000

259.235516.465

I

Perechi ce
cuibaresc
în
România

8. Cocoşul-demunte (Tetrao
urogallus) mascul

LC

2.2002.400

2.5006.000

I

Estimare
după
chemările
masculilor

9. Coţofana (Pica
pica)

LC

500.0001.200.000 668.969822.706

S

Perechi ce
cuibaresc
în
România

Cormoranul
mare
91.
(Phalacrocorax
carbo sinensis)

LC

20.00050.000

I

Perechi in
timpul
pasajului

346.494369.659

S

Perechi (?)

7.367.074

10.00020.000
-

Perechi ce
cuibaresc
în
România

10. Fazanul
(Phasianus
colchicus)

-

11. Gaiţa
(Garrulus
glandarius)

LC

250.000500.000

338.014490.701

S

Perechi ce
cuibaresc
în
România

12. Găinuşa-debaltă
(Gallinula
chloropus)

LC

31.00039.000

36.60261.719

I

Perechi ce
cuibaresc
în
România



13. Gâsca-de-vară
(Anser anser
rubrirostris)

LC

10.000 –
25.000

611016.162

F

Indivizi,
oaspeți de
iarnă
Se adaugă
8.50015.500
exemplare
în timpul
pasajului



14. Gârliţa mare
(Anser
albifrons)

LC

150.000280.000

15. Graurul
(Sturnus
vulgaris)

LC

16. Guguştiucul
(Streptopelia
decaocto)

143.600417.112

I

Indivizi,
în timpul
pasajului

1.500.000- 2.749.7913.000.000 3.584.757

I

Perechi ce
cuibaresc
în
România

LC

170.000340.000

1.000.0003.000.000

I

Perechi ce
cuibaresc
în
România

17. Ierunca
(Bonasa
bonasia)

LC

10.00030.000

10.00022.500

S

Perechi ce
cuibaresc
în
România

18. Lişiţa (Fulica
atra)

LC

80.000140.000

78.773134.561

S

Exemplare
pe timpul
iernii

19. Porumbelul
gulerat
(Columba
palumbus)

LC

360.000720.000

288.121390.190

D

Perechi ce
cuibaresc
în
România





20. Porumbelulde-scorbură
(Columba
oenas)

LC

25.00050.000

30.29979.841

S

Perechi ce
cuibaresc
în
România

21. Potârnichea
(Perdix perdix)

LC

120.000180.000

40.000100.000

D

Perechi ce
cuibaresc
în
România

22. Prepeliţa
(Coturnix
coturnix)

LC

575.000- 870.7701.150.000 1.177.084

S

Estimare
după nr.
chemărilor
masculilor

23. Raţa mare
(Anas
platyrhynchos)

LC

100.000250.000

54.391228.791

S

Indivizi pe
timpul
iernii

24. Raţa mică
(Anas crecca)

LC

30.000100.000

200.000300.000

I

Indivizi
în timpul
pasajelor

25. Raţa
fluierătoare
(Anas
penelope)

LC

12-00025.000

UNK

Indivizi
în timpul
pasajelor

26. Raţa-cu-capcastaniu
(Aythya
ferina)

LC

30.00080.000

20.00040.000

D

27. Raţa moţată
(Aythya
fuligula)

LC

15.00030.000

9.21917.800

U

Indivizi
pe
timpul
iernii

28. Raţa pestriţă
(Anas strepera)

LC

30.000100.000

S

Indivizi
în timpul
pasajelor

-

-

Indivizi
în timpul
pasajelor





29. Raţa sunătoare
(Bucephala
clangula)

LC

8.00012.000

30. Raţa lingurar
(Anas
clypeata)

LC

15.00035.000

31. Raţa suliţar
(Anas acuta)

LC

32. Raţa cârâitoare
(Anas
querquedula)

3.03516.162

S

Indivizi
pe
timpul
iernii

S

Indivizi
în timpul
pasajelor

400 -1000 64 - 334

UNK

Indivizi
în timpul
iernii

LC

1.6004.100

UNK

Perech ce
cuibăresc
în
România

33. Raţa-cu-cap
negru (Aythya
marila)

LC

100-600

UNK

Indivizi
pe
timpul
iernii

Sitarul-depădure
34.
(Scolopax
rusticola)

LC

620-6200

UNK

Perechi ce
cuibăresc
în
România.

35. Stăncuţa
(Corvus
monedula)

LC

180.000360.000

319.514547.141

I

Perechi ce
cuibăresc
în
România

36. Sturzul-devâsc (Turdus
viscivorus)

LC

250.000500.000

176.961336.928

D

Perechi ce
cuibaresc
în
România

37. Sturzul cântător
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Împreună cu statutul de conservare favorabil, un alt element care
necesită adoptarea completărilor și modificărilor propuse a fi aduse Legii
407/2006, îl reprezintă necesitatea implementării unui management
echilibrat al populațiilor ce aparțin speciilor răpitoare admise la
vânătoare cum sunt ciorile și coțofenele, sau altor specii cum sunt graurii,
gâștele, gărlițele fără ca enumerarea să fie limitativă. Exemplarele acestor
specii, dacă nu sunt păstrate într-un echilibru numeric, pot provoca daune
importante celorlalte specii de fauna sălbatică și provocă, de asemenea,
daune importante pentru culturile agricole. Totodată, specii precum
ciorile și coțofenele reprezintă vectori importanți în transmiterea unor
epizootii (Pesta Porcină Africană, Gripa Aviară etc).
În acest context, stimate doamne și domni președinți, membrii ai
comisiilor din Senatul României, vă rugăm să nu vă lăsați influențați de
argumente populiste ne dovedite practic și real, să nu vă lăsați pradă unor
emoții fără fundament în practică și să nu permiteți unor astfel de organizații
să interzică exploatarea durabilă și eficientă a unei resurse naturale
regenerabile, ca parte importantă a economiei țării noastre, fiind în caz contrar
unica țară din Europa și printre puținele țări din lume. Astfel va rugăm să nu
cădeți pradă unor susțineri nereale și în total dezacord cu interesul național,
venite din partea unor persoane care nu au nici o legătură cu gestionarea
practică a acestei resurse naturale și să AVIZAȚI FAVORABIL PROIECTUL
supus atenției dumneavoastră
În speranța că veți acorda atenția cuvenită demersului nostru, vă
asigurăm de întreaga noastră colaborare.
Cu deosebit respect,
Președinte executiv,
Ing. Mugurel Drăgănescu



