DIALOG – RESPECT - CONSENS
Scrisoare deschisă către ministrul mediului, apelor și pădurilor,
domnul Barna TÁNCZOS
Stimate domnule ministru,
Subscrisele asociații de vânătoare, gestionare ale fondurilor cinegetice în care viețuiește
peste 80% din populația de urși a României, în care sunt angajați profesioniști în managementul
speciilor cinegetice, considerăm că este necesar să punctăm ferm poziția noastră în legătură cu
evenimentele recent mediatizate. În prezenta scrisoare deschisă ne exprimăm părerea că măsurile pe
care le-a luat, din anul 2016 și până în prezent, instituția pe care o conduceți, au fost dezastruoase
atât pentru specia urs cât și pentru viitorul asociațiilor noastre, ținând cont de realitatea efectelor
ecologice, sociale și economice.
Considerăm că, sub rezerva respectării naturii pe dezideratul căreia noi ne-am
constituit, nici-unui factor fundamental în sistemul de relații om – animal sălbatic, nu i se
subordonează viața și valorile umane.
Cu privire la evenimentul nefericit din Ojdula, precizăm că asociația de vânătoare a
acționat în baza unei derogări (document în care nu se specifică sexul animalului), iar politicienii,
organizațiile non-guvernamentale și jurnaliștii nu au posibilitatea și nici nu le revine sarcina să
stabilească o eventuală identificare greșită a exemplarului, aceasta fiind în autoritatea instituției pe
care o conduceți și/sau altor instituții abilitate .
Conform legii, speciile sălbatice de interes cinegetic sunt o resursă naturală regenerabilă,
care trebuie exploatată sustenabil prin extragerea în primul rând a surplusului populațional și care
are valoare materială, estetică și ideologică. Ursul, ca specie sălbatică deosebit de valoroasă, nu
trebuie să facă obiectul unor altfel de măsuri (distrugere etc.).
În aceste condiții, stimate domnule ministru, vă solicităm în mod expres, ca cel târziu
până la data de 15 septembrie 2021 să emiteți ordinul ministerial care să prevadă nivelul de
intervenție preventivă în populația de urs și lup, așa cum prevede Legea nr. 13/2020, lege ce
modifică Legea nr. 407/2006.
Dacă în viitor, autoritatea de reglementare în domeniul cinegetic nu acceptă principiul, real
și durabil, de gestionare a populației de urs prin extragerea surplusului populațional, vă solicităm ca
ministerul să își reconsidere poziția față de gestionarii de fonduri cinegetice (organizații
neguvernamentale, apolitice și independente financiar) și să considere intervenția în cazul
măsurilor legate de urs, ca sarcină de serviciu public, ce se va desfășura pe bază de contract
civil, încheiat pe principiul egalității părților, de comun acord și în condiții legale între cele
două părți și cu condiția decontării financiare a cheltuielilor.
În condiția în care autoritatea statului nu acceptă cele două propuneri prezentate mai sus,
stimate domnule ministru, vă solicităm următoarele:
- să excludeți urșii din rândul speciilor de interes cinegetic;
- să considerați că în viitor asociațiile noastre nu vor mai face nici o intervenție, în cazul
populațiilor de carnivore, pe suprafața fondurilor cinegetice gestionate;
- să rambursați costurile de protecție, pază și hrănire indirectă a speciilor de carnivore;
- să dispuneți identificarea și tragerea la răspundere a principalilor vinovați real pentru
pierderile de vieți omenești cauzate de specia urs, vieți ce nu pot fi cuantificate material.
Totodată avem rugămintea, ca prin puterea cuvântului dumneavoastră, să dezmințiți sau să
propuneți invitarea în emisiuni televizate a unor reprezentanți ai organizațiilor noastre, pentru a
combate dezinformări de tipul ”cel mai mare urs”, ”maxim 600 puncte” ori ”este un mit că țări din
comunitatea europeană nu doresc relocări de urs din țara noastră” precum și faptul că îngrădirea
exagerată cu garduri electrice a teritoriilor duce la consangvinizarea speciilor sălbatice, datorită
fragmentării și separării unor populații de animale sălbatice.
Cu aleasă considerație și respect,

