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In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
formulez urmatoarea

CERERE DE REEXAMINARE

asupra

Legii pentru modificarea Legii vanatorii a 
protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

Legea pentru modificarea Legii vanatorii §i a protectiei fondului cinegetic 
nr. 407/2006 instituie noi reguli privind v^area pasarilor migratoare §i conditiile

A

pentru dobandirea permisului de vanatoare permanent. In ceea ce priveste speciile 
de pasm admise la vanatoare, noua reglementare inlocuieste stabilirea cotei de 
recolta de catre administrator, §i aprobata ulterior de gestionarul fondului de 
vanatoare, cu o cota de recolta stabilita prin lege §i care reprezinta numarul maxim

A

de exemplare de pasari care pot fi vanate intr-o zi de catre un vanator. In opinia 
noastra, aceasta solutie legislative, ce trebuie sa urmareasca asigurarea diversitatii 
biologice, se impune a fi reanalizata de catre Parlament, pentru motivele expuse in 
continuare.

Potrivit pet. 3 din legea supusa reexaminarii, art. 24 din Legea vanatorii §i a 
protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006 prevede: „Art. 24. - (1) Speciile cinegetice 
se vaneaza in numarul, in locurile, prin metodele, in perioadele §i cu mijloacele 
admise de lege, cu respectarea reglementarilor subsidiare privind autorizarea.
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organizarea §i practicarea vanatorii. (2) Numarul maxim de exemplare de pasari care 
pot fi vanate intr-o zi de catre un vanator, din speciile de pasari admise la vanatoare, . 
se face in limitele prevazute la lit. B din anexa nr. 1, fara alte avize, acorduri sau 
autorizari suplimentare”. Corelativ, prin anexa nr. 1- intitulata ,J*erioadele de vanare 
si valoarea de despagubire Tn cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vanarea 
este permisa precum §i numarul maxim de exemplare de pasari care pot fi vanate 
Intr-o zi de catre un vanator” - ce face parte integranta din legea supusa reexaminarii, 
a fost stabilit pentru anumite specii de pasari numarul maxim de 
exemplare/zi/vanator. j

Fata de aceasta reglementare, apreciem ca ipoteza normativa ce pennite 
desfa^urarea activitatii de vanatoare prevazute la art. 24 din lege „fara alte avize, 
acorduri sau autorizari suplimentare” ar putea conduce la imposibilitatea 
preconizarii impactului real al vanatorii asupra efectivelor speciilor vanate, 
putandu-se ajunge la dezechilibre majore m randul populatiilor de pasari admise la 
vanatoare, prin vanarea excesiva a unor specii, mai ales ca unele dintre acestea sunt 
mcadrate la nivel global sau european la categoria Vulnerabile (VU) sau la categoria 
Aproape ameninfate (NT), potrivit statutului de periclitare al Uniunii Internationale 
pentru Conservarea Naturii (lUCN).

Astfel, dincolo de cumulul de factor! ce pot fi avuti in vedere pentru realizarea 
unei estimari a acestui impact (rezultatele din ultimii ani ale activitatii de vanatoare, 
interesul vanatorilor pentru o specie ori alta etc.) - consideram ca, in conditiile in 
care nu sunt cerute alte avize, acorduri sau autorizari suplimentare, numarul total de 
exemplare posibil a fi recoltat de catre un vanator/zi/vanatoare poate depa^i limita 
acceptabila de exploatare pentru speciile care pot face obiectul vanatorii, existand 
riscul ca actiunile de vanatoare sa devina incompatibile cu mentinerea populatiei din 
speciile respective la un nivel satisfacator. ^

Or, Legea nr. 407/2006 are ca obiect de reglementare nu doar vanatoarea, 
ci §i protectia fondului cinegetic. Astfel, la art. 1 lit. x) din acest act normativ prin 
regim cinegetic se injelege „ansamblul de nonne tehnice, juridice §i economice prin 
care fauna de interes cinegetic este administrate §i gestionata durabil, in scopul 
conservarii biodiversitatii, mentinerii echilibrului ecologic, exercitarii vanatorii §i 
satisfacerii unor cerinte social-economice”, iar la lit. ae) a aceluia^i articol, vanatorul 
este definit ca persoana fizica, membra a unei organizatii vanatore^ti gestionare de 
fauna cinegetica, posesoare a unui permis de vanatoare, „care ocroteste, ingrije§te §i 
extrage fauna cinegetica in conditiile legii”.

Din aceasta perspective, apreciem ca solutia legislative prevezuta la pet. 3 din 
legea supuse reexaminerii trebuie raportata §i la dimensiunea de ocrotire a faunei 
a activitatii de vanatoare, in sensul asigurerii, pe termen lung, a echilibrului intre



specii si conservarea biodiversitatii, care sa permita mentinerea populatiilor speciilor 
la un nivel satisfacator de conservare.

Totodata, avand in vedere ca unele dintre speciile de pasari cuprinse in anexa 
legii supuse reexaminarii, conform statutului de periclitare actual stabilit de lUCN, 
sunt incadrate la nivel global sau european nu numai la categoria Least concern 
(LC), ci la categoria Vulnerabild (VU) §i la categoria Aproape amenintate (NT), 
apreciem ca s-ar impune si reanalizarea continutului anexei. In acest sens, continutul 
normativ al acestei anexe trebuie sa vizeze preinttopinarea scaderii pe termen lung 
a diversitatii speciilor, in concordanta cu actualizarea realizata de catre lUCN cu 
privire la statutul de periclitare §i incadrarea in una sau alta dintre categoriile 
specifice.

Utilizarea rationale a vanatorii si accentul pus pe mentinerea populatiilor 
speciilor la un nivel satisfacator de conservare, tinand cont de dinamica evolutiei 
concrete a populatiilor respective, asigura, in plus, §i respectarea Conventiei privind 
diversitatea biologica, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, ratificata prin Legea 
nr. 58/1994 - care, la art. 8 lit. k), prevede in mod expres obligatia fiecarei parti 
contractante de a „dezvolta sau mentine legislatia necesara §i/sau alte prevederi 
regulamentare pentru protectia speciilor sau populatiilor amenintate”.

Fata de argumentele expuse mai sus si avand in vedere competenta 
legislative exclusive a Parlamentului, ve solicitem reexaminarea Legii pentru 
modiOcarea Legii vanetorii $i a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006.
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