SPORTIVI DIN
ASOCIATIA GENERALA A VANATORILOR $I PESCARILOR
ROMANIA
DIN REGISTRAL NATIONAL
PERSOAN{ JURIDIC{ DE UTILITATE PUBLICA NR. 1561/A/2000

CoNSERvAnrr vAxarur'ur
MEMBRA A CONSILIULUI INTERNATIONAL AL Vi.NATORII $I
g
n nnn*nl SAI-BATICEDIN
CONSERVARE
vAxArOlnr
MEMBRA A FEDERATIEI ASOCIATIILORDE
nunopr.q,l{A
020882, Bucuregti
Calea Mogilor, 128 Sector 2

CIF : RO 24251140

Website: www.agvps.ro

E-mail : agvPsrom@Yahoo.com
Tel. : 021- 314.36.07; 021-31333.63;
Fax :021-313.68.04

Nr. 410/05.05.2016

Citre

Ministerul Mediului, Apelor 9i Pldurilor
Doamnei Secretar de stat Erika Stanciu

recoltd
Referitor la proiectul de ,,Ordin de Ministru privind aprobarea cotelor de
pentru perioada de
pentru speciile de faund de interes cinegetic, la care vanarea este pennis[,
urmdtoarele
v6n6toare 2016 - 2017,,, publicat pe site-ul MMAP, vd inaintdm aldttxat
observalii:
numdrului maxim
1. prevederile art. 2 alin(3) din proiectul de ordin, privind limitarea
de c6tre un vdndtor intr-o
de exemplare din speciile de p[s[ri de pasaj ce se pot vdna
atdt prevederilor legii, cdt qi prevederile art' 3 din

zi de v6ndtoare, excede

gestionare a faunei cinegetice'
contractele de gestionare referitoare la dreptul de
practic posibilit[lile de
Restricliile prev6zute de acest proiect de ordin, Iimiteazd
exercitare a dreptului
realizarea cotelor de recoltd de cdtre gestionar, precum Ei de
parte, luarea in
legal aI gestionarului de valorificare a acesteia. Pe de altd
de recoltd la aceste specii,
considerare de c6tre administrator a nerealizdrii cotelor
poate conduce la
datorita condiliilor aleatorii ce le condilioneaza prezenla,
sezonul urmdtor' Din aceste
diminuare a arbitrarti a cotelor de recoltd pentru
din proiectul de ordin'
considerente suslinem necesitatea anuldrii acestui articol
privind posibilitatea vanSrii
2. Prevederile art. 6 alin (1) din proiectul de ordin,
cate produc pagube
exemplarelor de mamifere din speciile admise la vdndtoare,
timpul anului, cu
culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice' pe tot
dar fdrr studiile
aprobare pe baza unor documente intocmite de gestionari,
26 alin (3) din
qtiinlifice prevdzvte de lege, trebuie coroborate cu prevederile art.
cum am precizat qi
Legeanr.407l20oo comptetat[;i modificata' De altfel, aqa
pentru aprobarea cotelor la
observaliile noastre referitoare la proiectul de ordin
de prevederi constituie' in
c6prior transmise cu adresa nr. 303131.03.2016, astfel
unui management pdgubos
opinia noastrd, pe ldng[ incdlcarea legii Ei premisele
unor abuzuri din
pentru fauna cinegetic6 e crearea de facilitdli pentru sdvdrqirea

anul[rii acestui
pafteaunor gestionari. Din aceste considerente sus{inem necesitatea
articol din Proiectul de ordin'
la indeplinirea
3. prevederile art. g lit. b) din proiectul de ordin, referitoare
nu sunt
programelor de supraveghere, prevenire, control qi eradiaate a epizootiilor,
de
in acord cu legislalia sanitar-veterinard in ceea ce priveEte asigurarea mijloacelor

qi expediere a probelor biologice provenite de la mistrelii v6nali qi
judelene' fiind necesard
acordarea recompenselor financiare de c[tre DSVSA

recoltare

revizuirea acestora.

prevdzvtd, in
4. perioada 0I.02.2017 31.05.2017 pentru recoltarea mistrelilor
proiectul de ordin, se suprapune qi peste viitorul sezon de vdnitoare, fiind necesard
rectificarea acesteia.
acestui ordin,
5. pentru o mai bun6 transparenla a procesului de elaborare 9i emitere a
v[ rug6m s6 postali pe site-ul dumneavoastrd qi anexele l-6la ordin, aqa incdt s[
de
putem avea o privire de ansamblu mai clard in ceea ce priveEte aprobarea cotelor
de pasaj.
recoltd pe fonduri la nivelul intregii !6ri, in special a cotelor la speciile
in afar6 de observaliile de mai sus, insistdm pentru addugarea unui articol in textul
fondurilor cinegetice
ordinului din care sd rezulte frrd echivoc dreptul qi obliga{ia gestionarilor
locale de mediu in
de a reariza cota de recoltd fbrd alte avize gi/sau aprobrri ale agenliilor
6 alin. (1) lit'
condiliile in care ordinele MMAP nu pot excede prevederilor imperative ale art.
0 din Legea nr.40712006, modificatd 9i completat6'
de cdtre agentiile de
Considerdm, totodatd, cd nu este normal[ nici avizareaulterioard,
(MMAP).
mediu, a acestor cote aprobate in prealabil de forul superior
de Agenliile de Proteclie
O astfel de prevedere ne-ar scuti ulterior de litigiile provocate
urmd, se cagtigd de
a Mediului prin uplirur. de sancliuni contravenlionale, care, pdnd la
gestionari la nivelul instanlelor competente de judecatf,.
Cu stimd,

Presedinte executiv'

Dr. ing. Neculai

