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MINISTERUL   MEDIULUI 
cu   sediul    Bulevardul   Libertății   12,   București,   030167 

 
DOAMNA   MINISTRU, 

 
Subscrisa, FEDERATIA  PENTRU  PROTECTIA  ANIMALELOR  SI  MEDIULUI       
( FPAM ) , avand CIF 29517677, organizatie nonguvernamentala, cu adresa de         

corespondenta Bucuresti, str. Helesteului nr.3, Sectorul 1, fata de argumentele          

de   mai   jos,   va   solicitam 
 

- Retragerea / abrogarea  ORDINULUI MINISTRULUI MEDIULUI  nr. 1.169 din         
30 august 2017 pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de            
urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii             
unor daune importante, publicat in Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie            
2017. 

                                                                                                                                                                      MOTIVELE   CERERII: 
 
La data de 04 sept 2017, a fost publicat in Monitorul Oficial  ORDINUL nr. 1.169 din                
30 august 2017, al Minsitrului Mediului , pentru aprobarea nivelului de intervenție           
în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în               
scopul   prevenirii   unor   daune   importante. 
 
Dispozitiile   Ordinului   sunt   urmatoarele: 
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Articolului   1: 
(1)  Reglementează condițiile de implementare a derogărilor de la statutul de specii           

strict protejate, stabilit prin legislația națională de mediu în vigoare, pentru           
speciile lup și urs, cu condiția să nu existe o alternativă acceptabilă, iar             
măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menținerii populațiilor speciilor          
menționate într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural, numai în            
următoarele situații:  a)  pentru prevenirea producerii unor daune importante, în         
special asupra culturilor agricole, animalelor domestice și pentru prevenirea         
producerii unor daune importante asupra altor bunuri;  b)  în interesul sănătății și           
securității   publice. 

(2) Măsurile reglementate în vederea soluționării situațiilor prevăzute la  alin. (1)         
vizează capturarea, deținerea și transportul în scopul relocării a exemplarelor          
de urs sau lup, precum  și recoltarea acestora în oricare din stadiile ciclului lor              
biologic. 

 
Articolul   2 

(1) În vederea atingerii obiectivelor stabilite la  art. 1 alin. (1)  se  aprobă numărul           
maxim de derogări aplicabile la nivel național în cazul speciilor urs și lup,             
după cum urmează:  a)  urs (Ursus arctos) - 140 de exemplare;  b)  lup (Canis            
lupus) - 97 de exemplare. (2) Exemplarele din speciile urs și lup prevăzute            
la  alin. (1)  rămân la dispoziția autorității publice centrale pentru protecția         
mediului,   pentru   situațiile   prevăzute   la  art.   1 . 

 
Articolul   3 

(1)  Exemplarele din speciile urs și lup prevăzute la  art. 2  pot fi recoltate prin            
metoda   „la   pândă“   sau   pot   fi   capturate   în   vederea   relocării. 

(2) Capturarea, relocarea sau  recoltarea exemplarelor din speciile urs și lup în           
condițiile  alin. (1)  se poate realiza numai cu acordul autorității publice centrale          
pentru protecția mediului, prin Direcția Biodiversitate, în baza următoarelor         
documente:  a)  punctul de vedere al unei comisii constituite din reprezentanți ai           
agențiilor teritoriale pentru protecția mediului și al comisariatelor județene ale          
Gărzii Naționale de Mediu, desemnați prin Decizie a conducătorului structurii          
teritoriale, respectiv prin Decizia comisarului general al Gărzii Naționale de          
Mediu, la propunerea comisarilor șefi;  b)  procese-verbale întocmite       
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conform  Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a         
despăgubirilor prevăzute de  Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.          
407/2006 , precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și          
proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru          
prevenirea pagubelor și/sau alte documente justificative relevante, după caz;         
c)  avizul   administratorului/custodelui   ariei   naturale   protejate,   după   caz. 

(3) Exemplarele capturate/ recoltate în aceste condiții se deduc din numărul total          
de   exemplare   prevăzut   la  art.   2 . 

(4) Capturarea, relocarea sau recoltarea exemplarelor din speciile urs și lup în           
condițiile  alin. (2)  se realizează în prezența personalului tehnic de specialitate,         
după   ce   au   fost   monitorizate   și   identificate. 

 
A fost publicata si  EXPUNEREA DE MOTIVE  , care prezinta circumstantele ce           1

impun   acesta   masura   „exceptionala”. 
 
De remarcat ca in cuprinsul acestui document se face o apreciere pur generalista, de              
genul: 

“Numai în ultimele luni, la MM și la instituțiile din subordinea acestuia s-au             
adunat foarte multe sesizări cu privire la situații care au dus la pierderea sau              
punerea în pericol a vieții oamenilor, a integrității lor corporale” –  fara a             
indica concret ce luni, cate plangeri, ce solutii au fost date acestora, care au              
fost   cauzele! 

Apoi,   se   mai   argumenteaza   si   prin   justificari   de   genul: 
“în cazul unei vaci de lapte ucise de urs sau lup, la calculul despăgubirii se               
ia în considerare valoarea acesteia, nu și a laptelului pe care îl producea și              
a vițelului pe care ar fi urmat să îl aibă”-  fara a observa redactorul actului ca                
in   acest   caz,   nu   este   vina   “animalului”   ci   a   sistemului   de   indemnizare! 
 

In   rest, 
-  NU se face nici un fel de referire la vreo  eventuala solutie alternativa (non              

letala), care, eventual sa fi fost identificata si apoi, considerata – motivat -             
neindestulatoare   fata   de    pretinsa    situatia   de   exceptie. 

1   http://www.mmediu.gov.ro/app/webroot/uploads/files/2017-07-14_Expunere_de_motive_OM_derogari.pdf 
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- acesta desi, in spatiul public, organizatiile nonguvernamentale, reprezentantii        
societatii civile, au expus – pe modelul altor tari, europene – astfel de solutii,              
care cum se observa, au fost ignorate de catre emitentul actului, si totodata,             
reactia societatii este una ferm negativa in contra acestui act – 120.000            
semnatari   ai   petitiei   contra   ordinului   de   ministru. 

 
** 

                                                    II. NELEGALITATEA   ORDINULUI   DE   MINISTRU  
 

1) Precizari   prealabile: 
 
In   justificarea   demersului   judiciar   de   fata,   pornim   de   la   premisa   ca: 
 

1. In puterea principiului legalitatii si cel al ierahiei normelor juridice, orice act            
normativ, trebuie sa respecte dispozitiile normative cu valoarea normativa         
superioara.  

2. Drept urmare, in puterea principiului  ierarhiei actelor normative , un Ordin al           
Ministrului putea si trebuia sa fie emis cu respectarea expresa si in aplicarea             
unei   Legi,   normativ   superioara   acestuia  2

3. Instanta de contencios administrativ este abilitata sa verifice legalitatea emiterii          
unui   Ordin   de   Ministru. 

 
NORMELE   LEGALE       de   referinta. 

 
1.  LEGEA Nr. 13 din 11 martie 1993, prin care  România a aderat la Convenţia               

privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa,          
adoptată la Berna, la 19 septembrie 1979, data de la care dispozitiile acestei             

2  Articolul 4 din LEGE nr. 24 din 27 martie 2000  privind normele de tehnică legislativă pentru                  
elaborarea actelor normative sub  b marginala “ Ierarhia actelor normative ” prevede ca:  (1) Actele            
normative se elaborează în funcţie de ierarhia lor, de categoria acestora şi de autoritatea publică               
competentă să le adopte.(2) Categoriile de acte normative şi normele de competenţă privind             
adoptarea acestora sunt stabilite prin Constituţia României, republicată, şi prin celelalte legi.(3)            
Actele normative date în executarea legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în              
limitele   şi   potrivit   normelor   care   le   ordonă.Iniţierea   actelor   normative 
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Conventii fac parte din corpul legislativ intern, devenind obligatorii, avand          
valoare   de   “lege”   in   ierarhia   actelor   normative . 3

 
- Scopul acestei “legi” este unul clar determinat, respectiv,        

asigurarea conservării florei şi faunei sălbatice şi habitatelor lor         
naturale, în special a speciilor şi habitatelor a căror conservare          
necesita cooperarea mai multor state, şi promovarea unei astfel de          
cooperări-art.1   . 

 
Articolul 6. instituie o serie de interdictii cu privire la  “speciile de fauna             
sălbatică enumerate în anexa nr. II”, respectiv  se interzice a) orice formă de             
capturare intenţionată, de deţinere şi de  ucidere intenţionată; b) degradarea          
sau distrugerea intenţionată a locurilor de reproducere sau a zonelor de           
repaus; c) perturbarea intenţionată a faunei sălbatice, mai ales în perioada de            
reproducere, de dependenta şi de hibernare în asa fel încât perturbarea să            
aibă un efect semnificativ în ce priveşte obiectivele prezentei convenţii; d)           
distrugerea sau culegerea intenţionată a oualor în natura sau deţinerea lor,           
chiar goale; e) deţinerea sau comercializarea interna a acestor animale vii sau            
moarte, inclusiv a animalelor naturalizate, şi a oricărei părţi sau produs al lor,             
uşor identificabil, obţinut din animal, când această măsură contribuie la          
eficacitatea   dispoziţiilor   prezentului   articol. 

 
2. Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007  privind regimul ariilor         

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,          
privind transpunerea   Directivei 92/43/CEE  privind conservarea habitatelor      
naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobata prin  LEGEA nr. 49              
din   7   aprilie   2011 

 
Acest   act   normativ   prevede   ca:  
 

Art. 33 1) Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi             
subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele           

3   Conform   art.   11   alin.   2   din   Constituţia   României,    tratatele    ratificate   de   Parlament,   potrivit   legii,    fac   parte 
din   dreptul   intern 
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nr. 4 A şi 4 B, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc                 
atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor,  sunt  interzise : a) orice              
formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a         
exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului           
lor biologic ; Facem precizarea ca atat speciile Ursus arctos (Urs brun) cat si             
lup   (Canis   lupus)   fac   parte   din   anexa   4A. 

 
Art. 38 (1) Prin  excepţie de la prevederile art. 33 şi 37, se stabilesc derogări, cu                
condiţia  să nu existe o alternativă acceptabilă , iar măsurile derogatorii să nu fie             
în detrimentul menţinerii populaţiilor speciilor respective într-o stare de         
conservare   favorabilă   în   arealul   lor   natural,   numai   în   următoarele   situaţii: 
a) în interesul protejării faunei şi florei sălbatice şi al conservării habitatelor            
naturale; b) pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special          
asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor şi apelor,         
iar, în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, şi pentru prevenirea            
producerii unor daune importante asupra altor bunuri; c) în interesul sănătăţii şi            
securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de            
natură socială sau economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă          
fundamentală pentru mediu; d) în scopuri de cercetare ştiinţifică şi educaţie, de            
repopulare şi de reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de            
reproducere necesare în acest scop, inclusiv pentru răspândirea artificială a          
plantelor; e) pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră           
selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi            
specificat   de   exemplare   din   speciile   prevăzute   în   anexele   nr.   4   A   şi   4   B. 

(2)  Derogările se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale           
pentru   protecţia   mediului   şi   pădurilor,   cu   avizul   Academiei   Române . 

(2 1  Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru stabilirea derogărilor care           
privesc toate speciile de păsări, precum şi speciile de mamifere prevăzute în            
anexele nr. 4 A şi 4 B, este necesar şi  avizul conform al autorităţii publice               
centrale    pentru   protecţia   mediului   şi   pădurilor. 

(2 2 ) Procedura de stabilire a derogărilor se aprobă prin ordin al autorităţii publice            
centrale   pentru   protecţia   mediului   şi   pădurilor. 

(2 3 )  Derogările   prevăzute   la   alin.   (2 1 )   specifică   următoarele:  
a)   speciile   care   fac   obiectul   derogărilor; 
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b) mijloacele, sistemele sau metodele autorizate pentru capturare sau         
sacrificare; 
c) condiţiile de risc şi circumstanţele de timp şi spaţiu sub rezerva cărora pot fi               
acordate   astfel   de   derogări; 
d) autoritatea împuternicită să declare că sunt îndeplinite condiţiile impuse şi           
să decidă mijloacele, sistemele sau metodele care pot fi utilizate, în ce limite şi              
de   către   cine; 
e)   controalele   care   trebuie   efectuate. 

 
 
De remarcat ca speciile de urs brun ( Ursus arctos ) si lup ( Canis lupus ) vizate de               
O.M.,   se   regasesc   in    anexa   4   A    „SPECII   DE   INTERES   COMUNITAR”. 
 

A) MOTIVELE   DE   NELEGALITATE:  
 
MOTIVUL   I.  Nu au fost analizate si identificate „solutii alternative”        

pentru   rezolvarea   situatiei   ce   a   justificat   emiterea   O.M. 
 
Analizand cadrul legislativ configurat de cele doua acte normative sus evocate – ce             
transpun   in   legislatia   nationala   normele   europene   in   materie   –   se   poate   constata   ca: 
 

- Speciile urs brun ( Ursus arctos ) si lup ( Canis lupus ) reprezinta  specii           
protejate , de  interes comunitar, fiind inscrise in anexa 4A la OUG           
57/2007, in privinta carora este strict  interzisa  orice formă de recoltare,           
capturare . 

- Chiar si asa, este prevazuta posibilitatea acordarii de derogari, aceasta          
reprezinta o masura de  exceptie , iar cadrul in care acestea pot fi date, este              
expres prevazut de lege, fiind conditionata de intrunirea mai multor  conditii           
imperative. 

- Intre acestea, leguitorul a inclus si conditia expresa „ să nu existe o            
alternativă   acceptabilă ”. 
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Insa pentru corecta interpretare a acestei sintagme, se impune a ne raporta, pentru             
inceput, la textul cuprins in Directiva  Directivei 92/43/CEE  , a carei transpunere se            
face   prin   OUG   nr.   57/2007   in   legislatia   nationala   si   care   prevede   ca: 
 
- Art. 16 (1) Statele membre pot deroga de la dispozițiile articolelor 12, 13, 14 și               

15 literele (a) și (b), cu  condiția ca derogarea să nu afecteze negativ             
menținerea populațiilor din speciile respective la un stadiu corespunzător de          
conservare în aria lor de extindere naturală și  în măsura în care nu există o               
alternativă   satisfăcătoare    la   derogare,   în   următoarele   scopuri... 
 

 
Din acest text, rezulta cu claritate  obligatia fixata in sarcina statului ce doreste a              
aplica o astfel de derogare, ca, in prealabil, sa se identifice  toate posibilitatile             
alternative   masurii   prefigurate   (de   interventie). 
 
Subsecvent identificarii acestor solutii, acestea trebuie temeinic si stiintific analizate,          
si pe rand, inlaturate in mod argumentat, astfel incat, in final sa se poata trage               
concluzia   ca   „nu   exista   o   alternativa   satisfacatoare”. 
 
Mai   mult   decat   atat,   dupa   cum   retine   si   Curtea   de   Justitie   a   UE, “Lipsa alternativelor  
nu poate fi stabilită atunci când au fost examinate doar câteva alternative, ci numai              
după ce  toate  alternativele au fost excluse. Cerințele aplicabile excluderii       
alternativelor sporesc gradul de adecvare a acestor alternative pentru atingerea          
obiectivelor proiectului, fără a genera, fără îndoială, efecte adverse manifestate și           
disproporționate ”. 4

 
De altfel, aceeasi conditie pentru emiterea unei derogari este transpusa in legislatia            
nationala, mai exact, art. 38 din OUG nr. 57/2007, unde se preia exact aceeasi              
sintagma:   „ să   nu   existe   o   alternativă   acceptabilă ” 
 
Raportat la O.M. contestat, se observa cum autoritatea emitenta nu analizeaza nici            
macar o singura varianta alternativa pentru a verifica daca este ori nu “acceptabila”,             

4   Avizul   Avocatului   General   al   CJUE   prezentate   in    Cauza   C-239/04   pct.   43 
 

8 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/


fapt care rezulta din consultarea Expunerii de Motive, a celorlalte acte           
premergatoare   si   chiar   a   Ordinului   de   Ministru,   de   unde   rezulta   ca: 
 

- Ordinul a fost dat cu incalcarea legii, respectiv atat a OUG nr.  57/2007, ce              
transpune Directiva 92/43/CEE, cat si a Legii  Nr. 13 din 11 martie 1993, si              
Conventiei de la  Berna din 19 septembrie 1979, la care Romania a aderat             
prin Legea Nr.13 din 11 martie 1993,  cata vreme emitentul nu a analizat o              
astfel de solutie alternativa, si astfel, conditia negativa a inexistentei          
alternativelor   nu   poate   fi   retinuta   ca   indeplinita. 

 
Circumstantial, va rugam sa observati  ca astfel de solutii alternative, absolut           
rezonabile,   au   fost   prezentate   de   catre   mai   multe   ONG-uri,   dar   au   fost   ignorate.  5

 
In plus, faptul ca la art. 3 alin. (2) din Ordin, se specifica ca, in concret „Capturarea,                 
relocarea sau  recoltarea exemplarelor din speciile urs și lup în condițiile  alin. (1)  se            
poate realiza numai cu acordul autorității publice centrale pentru protecția mediului,           
prin Direcția Biodiversitate” nu scuteste autoritatea emitenta sa analizeze si, motivat,           
sa considere nerezonabile astfel de alternative, deoarece aceasta conditie este          
impusa pentru chiar acordarea derogarii – deci a cadrului general al speciilor si             
numarului   de   exemplare.  
 
Or, prin Ordinul de Ministru, exact aceasta derogare se acorda: – art. 2 alin.(1) se               
aprobă numărul maxim de derogări aplicabile la nivel național în cazul speciilor            
urs și lup, după cum urmează:  a)  urs (Ursus arctos) - 140 de exemplare;  b)  lup              
(Canis   lupus)   -   97   de   exemplare. 
 
Este nerelevant ca ulterior, pentru fiecare “Capturare, relocare sau  recoltare” va           
mai fi necesar un acord al Directiei de Biodiversitate, aspect ce tine de punerea              
in   executare   a   Ordinului.  

5 c um ar fi implementarea de măsuri de prevenire a conflictelor cu animalele sălbatice, câini la                
stână, garduri electrice, repelente etc. Nici măcar sistemul de compensații, existent în acest             
moment, nu funcționează efficient -     
http://www.digi24.ro/stiri/wwf-ministerul-mediului-propune-impuscarea-a-aproape-1-700-de-animale
-salbatice-strict-protejate-576405 
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In plus, analizand atent in ce conditii se va emite si acest “acord” pentru              
fiecare exemplar, se observa cum intre cele trei conditii impuse de art. 3 alin.              
(2) teza II din Ordin, lipseste cu desavarsire conditia analizarii solutiilor           
alternative . 6

 
 
MOTIVUL   II  Ordinul privind derogarile are aplicarea generala, pe tot        

cuprinsul tarii, prin urmare si in „ariile speciale de         
conservarea” situatiei in care devine incidenta disp. Art.        
6   din   Directiva   Habitate.   Conditii   speciale . 

 
Prin  Directiva Habitate – 92/43/EEC, transpusa in legislatia nationala, se constituie           
Reteaua Natura 2000, cuprinzand mai multe zone clasificate drept “arii speciale de            
conservare” definite de Directiva ca fiind “u n sit de importanță comunitară desemnat            
de către un stat membru prin acte administrative sau clauze contractuale, în care se              
aplică măsurile de conservare necesare pentru menținerea sau readucerea la un           
stadiu corespunzător de conservare a habitatelor naturale și/sau a populațiilor din           
speciile   pentru   care   a   fost   desemnat   respectivul   sit”. 
 
Prin  HOTĂRÂREA de Guvern nr. 1.284 din 24 octombrie 2007, ariile de protecţie              
specială avifaunistică au fost declarate parte integrantă a reţelei ecologice europene           
Natura   2000   în   România. 
 
Derogarea data prin Ordinul de Ministru contestat in cauza are o aplicabilitate            
generala – pe tot cuprinsul tarii- prin urmare si in zonele declarate drept “arii speciale               
de conservare”, constituind un veritabil “ plan sau proiect care nu are o legătură             

6  Capturarea, relocarea sau  recoltarea exemplarelor din speciile urs și lup în condițiile  alin. (1)  se poate realiza numai                 
cu acordul autorității publice centrale pentru protecția mediului, prin Direcția biodiversitate,  în baza următoarelor              
documente:  a)  punctul de vedere al unei comisii constituite din reprezentanți ai agențiilor teritoriale pentru protecția               
mediului și al comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, desemnați prin decizie a conducătorului structurii                
teritoriale, respectiv prin decizia comisarului general al Gărzii Naționale de Mediu, la propunerea comisarilor șefi;               
b)  procese-verbale întocmite conform  Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a           
despăgubirilor prevăzute de  Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 , precum și obligațiile ce revin                
gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea               
pagubelor și/sau alte documente justificative relevante, după caz;  c)  avizul administratorului/custodelui ariei naturale            
protejate,   după   caz . 
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directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în               
mod   semnificativ   aria”   –   asa   cum   art.   6   din   Directiva   o   prevede. 
 
In acest context, obligatiile premergatoare impunerii unui astfel de “plan/masura”          
erau cele suplimentare, prevazute la art. 6: acesta “ trebuie supus unei evaluări            
corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în funcție de obiectivele de           
conservare ale acestuia din urmă. În funcție de concluziile evaluării respective și în             
conformitate cu dispozițiile alineatului (4), autoritățile naționale competente aprobă         
planul sau proiectul doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra              
integrității   sitului   respectiv   și,   după   caz,   după   ce   au   consultat   opinia   publică”. 
 
Reamintim ca, aceste obligatii - trasate prin Directiva- au fost implementate prin            
OUG   nr.    57   din   20   iunie   2007. 
 
Raportat la cauza, se observa cum Ordinul de Ministru nu este precedat de             
nicio “ evaluare corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului”, avizul emis de           
catre   Academia   Romana   netinand   locul   unei   evaluarii   in   sensul   acestui   articol. 
 
Prin   urmare   si   din   aceasta   perspectiva   Ordinul   de   Ministru   este   nelegal   emis. 
 
 
MOTIVUL   III.  Nerespectarea conditiilor impuse de art. 2 1  din OUG nr.         

57/2007 privind obligatia de a stabilii conditiile in care se          
emite   derogarea   pentru   fiecarea   exemplar. 

 
Se constata cum, pentru speciile prevazute in  anexele nr. 4 A şi 4 B la OUG nr.                 
57/2007, intre care se gasesc si speciile urs si lup, s-a stabilit o procedura              
derogatorie   de   la   norma   de   drept   comuna,   constituita   de   art.   2. 
 
Astfel, conform art.2,  prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru stabilirea            

derogărilor care privesc toate speciile de păsări, precum şi speciile de           
mamifere prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B, este necesar şi  avizul conform               
al   autorităţii   publice   centrale    pentru   protecţia   mediului   şi   pădurilor. 
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(2 2 ) Procedura de stabilire a derogărilor se aprobă prin Ordin al autorităţii publice            
centrale   pentru   protecţia   mediului   şi   pădurilor. 

(2 3 )  Derogările   prevăzute   la   alin.   (2 1 )   specifică   următoarele:  
a)   speciile   care   fac   obiectul   derogărilor; 
b) mijloacele, sistemele sau metodele autorizate pentru capturare sau         
sacrificare; 
c)  condiţiile de risc şi circumstanţele de timp şi spaţiu sub rezerva cărora pot fi               
acordate   astfel   de   derogări; 
d) autoritatea împuternicită să declare că sunt îndeplinite condiţiile impuse şi           
să decidă mijloacele, sistemele sau metodele care pot fi utilizate, în ce limite şi              
de   către   cine; 
e)   controalele   care   trebuie   efectuate. 

 
Astfel, desi Ordinul de Ministru contestat,. acorda derogarea si stabileste ca           

operatiune efectiva de capturare/recoltare se va realiza numai cu acordul autorității           
publice centrale pentru protecția mediului, prin Direcția Biodiversitate, totusi nu          
specifica absolut nimic in legatura cu “ condiţiile de risc şi circumstanţele de timp şi              
spaţiu sub rezerva cărora pot fi acordate astfel de derogări ”, si cu “controalele care              
trebuie   efectuate ”. 

Or, neimpunerea unor astfel de specificatii ce reprezinta veritabile conditii, in           
contextul in care, potrivit legii, acestea erau obligatorii, demonstreaza nelegalitate          
vadita   a   Ordinului   contestat. 
 
                                                                                             Federatia   pentru   Protectia   Animalelor   si   Mediului 
                                                                                                                                                         prin   presedintele   fondator, 
 
                                                                                                                                                                     Marius   Marinescu 
 
 
 
 
 
 
                                                   Doamnei   Ministru   al   Mediului   -   Gratiela   Leocadia   Gavrilescu 
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