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Către
Avocatul Poporului

Federatia pentru Protectia Animalelor si Mediului (FPAM) va solicita ca, in calitatea dumneavoastra de
Avocat al Poporului, sa va adresati Curtii Constitutionale a Romaniei pentru a constata neconstitutionalitatea
articolelor din Legea nrA07/2006 actualizata, Legea Vanatorii.
Prin acest demers, Romania se va alinia celorlalte state membre ale Uniunii Europene care au interzis
vanatoarea ca sport.

In mod special, FPAM îşi exprimă îngrijorarea în ceea ce priveşte adoptarea Legii nr. 149 din 16 iunie 2015,
publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 24 iunie 2015, având în vedere încălcarea drepturilor
constitu ionale şi civile ale cetă enilor, astfel:

1. Conform prevederilor art.l alin.ad, vânătoarea este - actiunea de pândire, căutare, stâmire,
urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca scop capturarea ori uciderea exemplarelor din
speciile prevăzute În anexele nr. 1 si 2. anate În stare de libertate; nu constituie ac iune de
vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop ştiin ific,
urmată de eliberarea acestora.
În conformitate cu dispozi iile acestui articol, se consideră ac iune de vânătoare, În spiritul si textul
legii", NUMAI "capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute in anexele nr. J şi 2.. : ",
Cum legea prevede la art.19 alinA şi uciderea "câinilor hoinari şi a pisicilor hoinare" (; Pisicile
hoinare şi câinii sălbătici i sau hoinari găsi i pe suprafe ele productive ale fondurilor cinegetice se
capturează sau se Împuscă fără restric ii şi fără ob/igarea la despăgubiri, iar fapta nu poate fi
sanc ionată "), iar aceste prevederi încalcă "litera şi spiritul legii" (art.1 alin.ac, ad, ae), impuscarea
unui alt animal care ~u este prevăzut În anexele 1 şi 2 constituie abatere de la "litera şi spiritul legii",
implicit infractiune. In aceste cazuri dreptul de proprietate este restric ionat cu atât mai mult cu cât
"vânătorii" nu au interesul, timpul şi nici specialişti În domeniu pentru a identifica
stăpânul/proprietarul/de inătorul câinelui sau al pisicii .hoinare". Este restric ionat şi dreptul ca
cetă enii sau animalele să se plimbe liberi/libere prin natură, aşa cum o făceau cu 30 de ani În urmă
(păduri, ape, mun i, dealuri, etc).

2. Articolul 4 - (1) Nimeni nu are dreptul de a vâna pe terenul proprietatea altuia fără a avea asupra sa
autoriza ia de vânătoare.
----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 149 din 16 iunie 2015, publicată in
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 24 iunie 2015.
(2) Detillătorii cu orice titlu ai terenuri/or ille/use În fondurile cinegetice au obligatia de a permite
desfăşurarea ac iunilor de vânătoare autorizate pe terenurile ce le de in sau apar/in, in condi iile
alin. (1).
Este Încălcat dreptul de proprietate, folosinta şi dispozitia "Proprietatea privată este garalltată şi
ocrotită in mod egal de lege, indiferent de titular. ",
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