
3. Art.23 alin k) permitcrea inso irii turmelor şi cirezilor de către câini inso ilori al căror număr este
mai mare de 3 În =01111 de munte. de 2 in zona de deal şi de J la câmpie; in acest număr se includ şi
câinii care asigură paza stânei;
Textul este abuziv prin faptul că nu poate restric iona dreptul de proprietate asupra animalelor (câini,
magari. cai. oi, vite, etc) al oierilor, singurele persoane care pot decide câ i câini le sunt necesari
pentru paza, strângerea oilor, înaintarea acestora, etc.
Câinii care înso esc oile nu "vânează" În fondurile cinegetice, aşa cum o fac oamenii, vânătorii.

4. Articolul 34 • (1) .În interesul protejării faunei şi florei sălbatice. al conservării habitatelor
naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, in interesul sănătă ii şi securită ii
publice sau pentru alte ra iuni de interes public major, pe suprafe ele din perimetrul tmravitan,
aeroporturi, gări, IIllită i militare, recoltarea exemplarelor din speciile de/alină sălbatică, a
pisicilor şi a câinilor hoinari se realizează În condi iile prezentei legi şi ale cotelor de recoltă
aprobate de gestionarul fondului cinegetic limitrof pe baza unui contract de prestări servicii. cu
respectarea prevederilor legale in domeniul achizi iilor publice, la solicitarea consiliului local sau a
administra iei suprafe ei împrejmuite, după caz, şi Cll acordul prealabil al proprietarului de teren".
Textul de mai sus incalcă .spirltul şi litera legii'" prin faptul că aceasta nu mai este o ac iune ce are
la bază prevederile prezentei legi privind "capturarea ori uciderea exemplare/or din speciile
prevăzute În anexele nr. 1 şi 2, aflate În stare de libertate", ci dă posibilitatea vânătorilor de a
pătrunde în intravilan cu armele (gări, unită i militare, aeroporturi) şi a trage după "câini şi pisici
hoinare ", în prezen a publicului. Cum în România nu există câini hoinari ci câini comunitari,
gestionarea acestora este o atribu ie exclusivă a Consiliilor LocaJe în calitate de proprietari ai
acestora. În baza actului normativ special OUG nr.155/200l republicată, prevederea respectivă ar fi o
derogare de la legea specială (vezi Legea 24/2000 actualizată) şi ar crea abuzuri reale.

Cu respect,

Marius Marinescu
Presedinte fondator

Bucuresti, 18.12.2015

IN ATENTIA DOMNULUI VICTOR CIORBEA, AVOCATUL POPORULUI

Scanned by CamScanner

Mac 4
WWW.DCNEWS.RO

Mac 4
WWW.DCNEWS.RO


