OBSERVAȚII LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei privind prevenirea, combaterea şi controlul pestei porcine africane în România şi a
Planului de contingenţă pentru pesta porcină africană (Varianta modificată în data de 11.10.2016)
Nr
crt
1.

2.

Textul proiectului de Hotărâre

Text propus de A.G.V.P.S. din ROMÂNIA

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al
art. 26 alin.(8) şi (9) şi (10) din Ordonanţa Guvernului nr.
42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta
hotărâre.

În temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al art. 26 alin.(8) şi (9) şi (10) din
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, și al Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
La art.3, după punctul 8 al literei b) se introduc punctele
9. și 10. cu următorul cuprins:

Strategia, aprobată prin această Hotărâre, trebuie
să țină seama și de legislația referitoare la
vânătoare atunci când se referă la mistreți.
În temeiul Legii nr. 407/2006, art. 6, strategia
pentru fauna cinegetică este una din principalele
atribuții ale administratorului faunei cinegetice.
Se justifică obs. și pentru art. 3. lit.b)

9. stabilirea surselor de finanțare în vederea acordării
către asociațiile de vânători gestionare de fonduri
cinegetice a despăgubirilor pentru cazurile în care se
înregistrează pagube datorate pestei porcine africane la
mistreții împușcați, confiscați sau altfel afectați, în
vederea lichidării rapide a focarelor de pestă porcină
africană.

9. măsură compensatorie pentru asociațiile de
vânători gestionare de fonduri cinegetice similară
cu cea prevăzută de HG. nr. 1214/2009 privind
metodologia pentru stabilirea şi plata
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile
ale animalelor. Acestea gestionează, din fonduri
private, fauna cinegetică în baza prevederilor legii
și a contractelor de gestionare a fondurilor
cinegetice încheiate cu administratorul în numele
Statului, cu drept de valorificare a cotelor de
recoltă aprobate de către acesta. Măsurile propuse
în prezentul proiect de Hotărâre, restricționează
posibilitățile de valorificare a mistreților, cu
prejudicierea gravă a bugetelor acestor asociații.
10. asociațiile de vânători, persoane juridice fără
scop patrimonial, nu pot susține financiar, din
fonduri exclusiv private, toate obligațiile impuse
de prevederile proiectului de hotărâre, în special
cele legate de asigurarea spațiilor de depozitare și
mijloacelor de transport a cadavrelor.
-Plata despăgubirilor acordate gestionarilor
fondurilor cinegetice nu este prevăzută în OG

10. stabilirea surselor de finanțare pentru subvenționarea
asociațiilor de vânători gestionare de fonduri cinegetice,
în vederea aplicării măsurilor preventive de biosecuritate
în cazul pestei porcine africane la porcii mistreţi din
fondurile cinegetice gestionate de acestea

Observații

3.

4.

5.

6.

7.

Anexa nr. 1 Strategia privind prevenirea, combaterea
şi controlul pestei porcine africane în România
Capitolul I Definiţii
1.1. În sensul prezentei Strategii privind prevenirea,
combaterea şi controlul pestei porcine
africane în România, denumită în continuare Strategia,
termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
…
h) momire - atragerea porcilor mistreţi cu o cantitate limitată
de hrană, numai în scopul vânătorii; cantitatea maximă de
hrană nu trebuie să depăşească 10 kg/km²/lună; momirea nu
trebuie,în niciun caz, să reprezinte o sursă continuă de hrană a
porcilor mistreţi, în scopul susţinerii populaţiei de mistreţi în
cursul iernii;
Capitolul III
3.1. Activităţi cu privire la detectarea timpurie a virusului
3.1.1. În vederea stabilirii unor activităţi de prevenire
intensivă a introducerii virusului în
România, se stabileşte drept zonă de mare risc fâşia de teren
aflată la frontiera de stat cu Ucraina, pe
o distanţă de 20 km de la frontieră spre interiorul ţării.

La Art. 5. după - (1) se introduce (11) cu următorul
cuprins:
Pentru ariile naturale protejate, fondurile cinegetice
neatribuite, sau zonele în care vânătoarea nu este
permisă, obligaţia asigurării şi respectării măsurilor de
biosecuritate prevăzute în anexa nr. 2 revine custozilor,
administratorilor ariilor naturale protejate, M.I.,
M.M.A.P. sau A.R.B.D.D., după caz
Revizuirea întregului capitol „Definiții”

h) nădire momire - atragerea porcilor mistreţi cu o
cantitate limitată de hrană, numai în scopul vânătorii;
cantitatea maximă de hrană nu trebuie să depăşească 10
100 kg/km²/lună; momirea nu trebuie,în niciun caz, să
reprezinte o sursă continuă de hrană a porcilor mistreţi,
în scopul susţinerii populaţiei de mistreţi în cursul iernii;
3.1.1. În vederea stabilirii unor activităţi de prevenire
intensivă a introducerii pătrunderii virusului în România,
se stabileşte drept zonă de mare risc fâşia de teren aflată
la frontiera de stat cu Moldova și Ucraina, pe o distanţă
de 20 km de la linia de frontieră spre interiorul ţării.
După. 3.1.1. se introduce 3.1.1.1 cu următorul cuprins:
3.1.1.1- în acord cu prevederile art.44 din O. U.G. nr.
105 /2001 completată și modificată, în scopul prevenirii,
combaterii și controlului pestei porcine africane,
vânătoarea la mistreți, specie considerate prădătoare,

42/2004 completată și modificată
-Completările propuse trebuie să fie luate în calcul
și la Anexa nr. 2 „Planul de contingenţă al
României pentru pesta porcină africană”,
Capitolul IV
Proiectul de hotărâre nu stabilește cui îi revin
obligații și responsabilități clare în aceste habitate.
Se respectă prevederile Legii 407/2006 art.17 (4)
În acord cu prevederile incomplete ale art.3.2. c)
și f)

Definițiile termenilor din acest capitol se regăsesc
în legile și reglementările specifice, inclusiv cele
din domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța
alimentelor.

-Cantitatea de hrană complementară este pentru
abaterea mistreților de la pagube produse
culturilor agricole, obligație specificată în
reglementările subsecvente L407/2006 și în
contractele de gestionare, precum și pentru
nădirea eficientă în vederea împușcării;
- Completare necesară ținând seama de geografia
zonei și în concordanță cu prevederile OUG
105/2001
- corelare cu prevederile art. 3.2.b), e)

-Riscul apariției PPA, este o amenințare la
siguranța națională care trebuie să fie tratată ca
atare.
-Pentru eficientizarea măsurilor propuse în
strategie, în conformitate cu prevederile 5.3.1. din

este permisă în timpul zilei, pe adâncimea de 500 m de
la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior,
pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului
inundabil, pentru frontiera de apă, cu acordul şefului
inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră
8.

4.2.4. Pentru probele recoltate şi afluite de la porcii mistreţi
bolnavi sau găsiţi morţi, inclusiv
în urma accidentelor auto, care au fost predate la laboratorul
sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, gestionarii
fondurilor cinegetice sau alte persoane implicate în
managementul silvic sau al faunei sunt recompensaţi în
condiţiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013
pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în
Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi
eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la
animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de
identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor,
caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul
de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor,
precum şi a tarifelor aferente acestora.

4.2.4. se reformulează și va avea următorul cuprins:
4.2.4 Pentru fiecare probă recoltată de la porcii mistreţi
vânați sau găsiţi morţi, bolnavi sau morţi în urma
accidentelor auto, adusă la laboratorul sanitar veterinar
şi pentru siguranţa alimentelor, gestionarii fondurilor
cinegetice sunt recompensaţi cu o sumă de 200 lei,
exclusiv TVA, cu titlu de despăgubire.

9.

Se introduce 4.2.41 cu următorul cuprins:

10.

5.1.8. Nerespectarea obligaţiei prevăzute la pct. 5.1.7. atrage
retragerea licenţei de funcţionare a gestionarului fondului
cinegetic.

4.2.41 Sumele necesare recompenselor se alocă de la
bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, şi
vor fi cofinanţate de Comisia Europeană.
Se elimină

11.

5.1.9. În cazul porcilor mistreţi din fondurile cinegetice,
parcurile naţionale, Rezervaţia
Biosferei ,,Delta Dunării”, din crescătoriile de vânat şi din
complexurile de vânătoare, animalele vânate nu sunt scoase
din centrul de colectare decât după sosirea rezultatului pentru
trichineloză şi pentru bolile porcilor supuse supravegherii
conform anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 1156/2013

5.1.9. În cazul porcilor mistreţi din fondurile cinegetice,
parcurile naţionale, Rezervaţia
Biosferei ,,Delta Dunării”, din crescătoriile de vânat şi
din complexurile de vânătoare, animalele vânate nu sunt
scoase din centrul de colectare pentru consum decât
după sosirea rezultatului pentru trichineloză, pestă
porcină clasică şi pestă porcină africană pentru bolile

Anexa 1 la prezentul proiect de H.G.

-Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 nu stabilește
nici un fel de recompense;
-Stabilirea valorilor de despăgubire se face
conform OG 42/2004 prin hotărâre de guvern.

Conform prevederilor din Hotărârea nr.
1214/2009

Stabilirea condițiilor de licențiere sau retragere a
licenței reprezintă atribuție a administratorului
faunei cinegetice, prevăzută deja în Legea
407/2006 art.6 alin. 1 lit o) și se aplică conform
OM nr. 1115/2015.
Prevederile propuse de la 5.1.8. nu constituie
motivație legală de retragere a licenței de
funcţionare.

În Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 1156/2013 sunt
menționat și alte boli ale suinelor pentru care nu
se cer gestionarilor de fonduri cinegetice probe

pentruaprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în
Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi
eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la
animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de
identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor,
caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul
de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor,
precum şi a tarifelor aferente acestora, doar în cazul în care
rezultatul supravegherii este negativ.

12.

13.

14.

15.

e) în vederea stimulării activităţii de vânătoare a femelelor de
porci mistreţi, ţinta fiind scăderea populaţiei de porci mistreţi,
după confirmarea bolii, pentru fiecare femelă vânată vânătorii
primesc un stimulent în condiţiile stabilite de Hotărârea
Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitarveterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere,
prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi
protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor,
suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor
prevăzute în Programul de supraveghere şi control în
domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente
acestora; pentru a primi acest stimulent, vânătorii trebuie să
prezinte direcţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene organele genitale interne recoltate de la
scroafa împuşcată;
e) în zonele de frontieră, acţiunile de vânătoare se vor
desfăşura cu respectarea prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind
frontiera de stat a României,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
Anexa nr. 2 Planul de contingenţă al României pentru pesta
porcină africană
Capitolul II Definiții
8.12. Poliţia de Frontieră Română au următoarele atribuţii şi
responsabilităţi:
a) permite, la cererea Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor organizarea de

porcilor supuse supravegherii conform anexei nr. 1 la
Hotărârea nr. 1156/2013 pentruaprobarea acţiunilor
sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la
animale, a celor transmisibile de la animale la om,
protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare
şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor
şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de
supraveghere şi control în domeniul siguranţei
alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, doar
în cazul în care rezultatul supravegherii este negativ.
lit.e) se reformulează și va avea următorul cuprins:
e) prin excepție de la prevederile punctului 4.2.4.,pentru
fiecare femelă reproductivă vânată, gestionarii
fondurilor cinegetice primesc o despăgubire în valoare
de 300 lei exclusiv TVA. Pentru a primi acest stimulent,
vânătorii Aceștia trebuie să prezinte direcţiilor sanitar –
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene
organele genitale interne recoltate de la scroafa
împuşcată;

e) în zonele de frontieră, acţiunile de vânătoare se vor
desfăşura cu respectarea prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de
stat a României,aprobată cu modificări prin Legea nr.
243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în
condițiile prevăzute în Anexa 1 la 3.1.1.1 .
Revizuirea întregului capitol „Definiții”

8.12. Poliţia de Frontieră Română au următoarele
atribuţii şi responsabilităţi:
a) permite, la cererea gestionarilor fondurilor cinegetice
sau a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru

pentru analize la mistreți.

-Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 nu stabilește
nici un fel de recompense;
- Stabilirea valorilor de despăgubire se face
conform OG 42/2004 prin hotărâre de guvern.
- În concluzie, prezenta H.G. trebuie să prevadă
nivelul recompensei/despăgubirii, așa încît să fie
stimulativă pentru cei ce extrag mistreții,
prelevează probele și le transportă exclusiv pe
cheltuiala lor privată.

Pentru eficientizarea măsurilor propuse în
strategie, în conformitate cu prevederile 5.3.1. din
Anexa 1 la prezentul proiect de H.G.

Definițiile termenilor din acest capitol se regăsesc
în legile și reglementările specifice, inclusiv cele
din domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța
alimentelor.
-Motivațiile de la Anexa nr. 1 alin 3.1.1 și 3.1.1.1
-Gestionarii fondurilor cinegetice sunt singurii
abilitați de lege să gestioneze fauna cinegetică și
întreprindă acțiuni de organizare și desfășurare a

vânători în fondurile cinegetice din zonele aflate de-a lungul
frontierei şi stabileşte condiţiile în care se pot organiza
aceasta, astfel încât să corespundă prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a
României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu
modificările şi completările ulterioare;

16.

b) notifică Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor din judeţele de la frontierele de
nord şi est, cu privire la identificarea de cadavre de porci
mistreţi, ori de porci mistreţi cu un comportament modificat,
care poate fi determinat de boală, în zona de frontieră
supravegheată;

17.

c) supravegheghează mişcările de populaţii de porci mistreţi
prin sistemele de termoviziune
de care dispune la frontiere şi raportează mişcarea acestora
peste graniţă, în dublu sens.

Siguranţa Alimentelor precum și în ariile naturale
protejate în care vânătoarea nu este permisă, după caz,
organizarea de vânători în fondurile cinegetice din
zonele aflate de-a lungul frontierei şi stabileşte condiţiile
în care se pot organiza aceasta vânătorile, astfel încât să
corespundă prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a
României, aprobată cu modificări prin Legea nr.
243/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
conform prevederilor din Anexa nr. 1, alin. 3.1.1.1;
b) notifică gestionarii fondurilor cinegetice sau, după
caz, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitare veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor din judeţele de la
frontierele de nord şi est, cu privire la identificarea de
cadavre de porci mistreţi, ori de porci mistreţi cu un
comportament modificat, care poate fi determinat de
boală, în zona de frontieră supravegheată;
c) supravegheghează mişcările de populaţii de porci
mistreţi prin sistemele de termoviziune
de care dispune la frontier, informează gestionarii
fondurilor cinegetice despre prezența acestora în zonă şi
raportează mişcarea acestora peste graniţă, în dublu sens.

acțiunilor de vânătoare

Gestionarii fondurilor cinegetice sunt singurii
abilitați de lege să gestioneze fauna cinegetică și
întreprindă acțiuni de organizare și desfășurare a
acțiunilor de vânătoare

idem

