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Comisia Europeana, 
Comisarul European pentru Mediu, 
Agentia Europeană de Mediu, 
 
Spre stiinta: 
Curtea de Justitie a Uniunii Europene. 
 
 
 
SESIZARE/ PETITIE 
 
Privind intentia Ministrului Mediului din Romania,  de a ucide ursii din Romania, fara niciun 
fel de evaluare, masuri alternative ori, analiza stiintifica. 
Acuzat public ca sustine interesele vanatorilor, Ministrul Mediului Tanczos Barna nu a 
negat, ci dimpotiva, prin actiunile sale, confirma aceste acuzatii, neavand niciun fel de retinere 
in a recunoaste consultarile cu vanatorii (si nu cu organizațiile de mediu) si chiar, fara nicio 
baza legala instiga ca autoritatile locale sa încheie contracte cu asociatiile de vanatoare pentru a 
impusca ursii. 
 
 
Consideratii introductive; 
 Desi, in mod public oficialii Ministerului Mediului afirma ca Romania are cea mai mare 
populatie de ursi, in realitate, nu exista nicio baza tehnic-stiintifica ori recensamant care sa 
confirme aceasta teza. 
 Desi, Ursul este specie protejata la nivel European (Directiva Habitat) in Romania, in mod 
oficial in ultimi cinci ani, s-au împușcat peste 1500 de exemplare de urs, aceasta in conditiile in 
care, cifra reala a exemplarelor impuscate ori braconate in mod cert poate fi chiar dubla. 
 In realitate, desi s-a afirmat un plan de gestionare a situatiei ursilor, nu s-a realizat nicio 
actiune concreta de implementare, fiind doar afirmatii si declaratii, fiind cert ca nu s-a dorit 
conservarea speciei, ci obiectivul este de a permite vanarea acestor exemplare. 
 Neoficial, dar si oficial potrivit unui interviu dat de catre o asociație de vanatoare, pretul 
pentru un exemplar de urs, vanat este de 7000 euro, astfel incat, raportat la cifra oficiala (de 
peste 1500 de exemplare) avem toate motivele sa credem ca sumele obtinute depasesc un 
milion de euro, si cu siguranta, o depășesc (aceasta suma) cu mult, banii nefiind varsati in 
bugetul public. 
 In acest context, exista un interes major al ministrului mediului, care nu “mimeaza” cel putin 
un interes pentru protejarea speciei, ci in toate discursurile sale publice, pledeaza fara rezerve 
pentru vanarea ursilor, răspunzând astfel intereselor asociațiilor de vanatoare si, a unor 
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reprezentanti ai administratiei locale care, sigur, la randul lor au interese partizane cu cele ale 
vanatorilor. 
 Permanent se invoca un motiv absolut fictiv, si anume ca sunt periculoase, deoarece se apropie 
de locurile locuite si produc stricaciuni, insa, realitatea este alta: 

- De multe ori, din cauza neglijentei autoritatilor locale, ce depoziteaza resturi alimentare 
(deseuri) ursii sunt admeneti spre acestea, in cautarea hranei. 

- Nu sunt hraniti in paduri, cum ar fi fost necesar, astfel incat sunt nevoiti sa caute hrana in 
zonele locuite 

- Habitatele lor naturale sunt devastate de taierile masive din paduri, legale si in majoritate 
ilegale. 

- Invadarea habitatelor naturale ale ursilor cu constructii si chiar, imprejmuirea unor portiuni 
(paduri, terenuri etc.) 

- Accesul permanent cu utilaje de divertisment in aceste habitate, si lista poate continua. 
Sunt vehiculate stiri false privind atacul ursilor, invocandu-se fapte de “acum cativa ani” 
existand o campanie sustinuta de dezinformare, cu scopul de a crea o emotie publica care sa 
anihileze orice pozitie fata de demersul declarat al ministrului de a permite vanatoarea 
(denumita “recoltare”). 
Nu se realizeaza niciun studiu real inainte de acordarea vreunei recoltări, iar ordinea ce 
prevede procedura a fost declarată ilegala de ctare instanta, pentru neexistenta unor proceduri 
clare. 
Singura institutie care acorda avize de specialitate este Academia Romana, institutie care 
refuza orice contact cu societatea civila, fiind emise “automat” aceste avize, intr-un climat de 
totala netransparenta, fapt ce ridica puternice suspiciuni. 
In acest context, solicitam: 

- Sesizarea de urgenta a Curtii de Justitie a UE cu privire la nerespectarea de catre Romania a 
obligatiilor decurgand din reglementarile europene in materie; 

- Efectuarea de sesizari si notificarea Guvernului sa respecte legislatia; 
 
Reamintim cum: Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in cauza C-674/17, prin Hotararea din 
10 octombrie 2019[1], avand de raspuns la o intrebare preliminara, a lamurit conditiile in care 
pot fi acordate derogari de la dispozitiile Directivei Habitate, privind speciile protejate (intre 
care si ursul). 
Pornind astfel de la premisa ca Hotararea Curtii este obligatorie, sub aspectul interpretarii 
normele dreptului Uniunii Europene, care, potrivit art. 148 alin. (2) din Constitutia Romaniei, 
au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, in mod cert si legiuitorul va tine 
cont, in procesul de legiferare, de aceste Reguli Juridice Europene – interpretate! – context in 
care, analiza incidentei acestei Hotarari asupra proiectului de lege privind Legea vanatorii 
prezinta interes. 
Chiar daca Hotararea Curtii facea referire la o alta specie protejata – lup, in mod cert acelasi 
rationament este aplicabil, mutatis mutandis, si in cazul speciei urs (Ursus actors), ambele fiind 
specii protejate la nivel european, declarate „animale de importanta comunitara care au nevoie de 
protectie stricta”, cuprinse in Anexa nr. IV lit. (a) a Directivei Habitate, cu privire la care, 
articolul 12 din Directiva Habitate instituie interdictia uciderii intentionate – vanatoare[2]. 

https://www.juridice.ro/658107/impactul-hotararii-cjue-din-10-octombrie-2019-asupra-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-legii-vanatorii-vanatoarea-la-urs.html#_ftn1
https://www.juridice.ro/658107/impactul-hotararii-cjue-din-10-octombrie-2019-asupra-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-legii-vanatorii-vanatoarea-la-urs.html#_ftn2
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In prealabil, se cuvine a preciza ca in decursul timpului, Curtea de Justitie a UE, a mai dat 
interpretare dispozitiilor cuprinse in Directiva Habitate, fiind de interes sub 
aspectul problemei analizate, urmatoarele succinte retineri facute de Curte: 
(1) Articolul 12 alineatul (1) literele (a) si (d) din Directiva Habitate impune statelor membre sa 
ia masurile necesare pentru a institui un sistem de protectie riguroasa, interzicand orice forma 
de capturare sau de ucidere deliberata a specimenelor din aceste specii [3]. 
(2) Desi articolul 16 alineatul (1) din Directiva Habitate permite statelor membre sa deroge de 
la dispozitiile articolelor 12-14 si ale articolului 15 literele (a) si (b) din aceasta, o derogare 
adoptata in acest temei este supusa, conditiei ca o alta solutie satisfacatoare sa nu existe si ca 
aceasta derogare sa nu afecteze negativ mentinerea populatiilor din speciile respective la un 
stadiu corespunzator de conservare in aria lor de extindere naturala. 
(3) De asemenea, este important sa se sublinieze ca articolul 16 alineatul (1) din Directiva 
Habitate, care defineste in mod precis si exhaustiv conditiile in care statele membre pot deroga 
de la articolele 12-14, precum si de la articolul 15 literele (a) si (b) din aceasta, constituie o 
exceptie de la sistemul de protectie prevazut de directiva mentionata, care trebuie sa fie 
interpretat in mod restrictiv[4]. 
Revenind la Hotararea din 10 octombrie 2019, Curtea de Justitie a UE a dat interpretarile ce 
succed, la solicitarea Curtii Administrative Supreme a Finlandei, de a analiza legalitatea unor 
decizii emise de Oficiul Finlandez pentru Fauna Salbatica, prin care se acorda derogari pentru 
vanatoarea unui numar limitat, respectiv de 7 lupi. 
De mentionat ca autoritatea finlandeza a justificat masura, pe considerentul ca, prevenirea 
daunelor produse cainilor si sporirea sentimentului general de siguranta al persoanelor care 
locuiesc in apropierea zonelor ocupate de lupi erau prezentate ca fiind motive relevante in 
aceasta privinta si strans legate de acest obiectiv, in masura in care realizarea lor trebuia sa 
contribuie, in opinia oficiului, la cresterea „tolerantei sociale” a populatiilor omenesti locale 
fata de lup si, in consecinta, la diminuarea vanarii ilegale. 
Curtea, argumentat, a considerat ca o astfel de decizie nu este compatibila cu Dreptul Uniunii 
Europene, mai exact cu dispozitiile Directivei Habitate, desi – Atentie ! – vorbim despre 
un numar limitat de exemplare, si nicidecum de o vanatoare libera, cum se intampla in cazul 
proiectului de lege aflat in analiza Camerei Deputatilor. 
Curtea, in considerentele solutiei, retine urmatoarele reguli: 
(1) Obiectivele invocate in sustinerea unei derogari trebuie sa fie definite in mod clar, precis si 
sustinut in decizia de derogare. (pct. 41). 
(2) In al doilea rand, nu poate fi acordata o derogare in temeiul articolului 16 alineatul (1) din 
Directiva Habitate atunci cand obiectivul urmarit de aceasta derogare poate fi atins printr-o 
alta solutie satisfacatoare, in sensul acestei dispozitii. Astfel, o asemenea derogare nu poate 
interveni decat in masura in care nu exista o alternativa care sa permita atingerea obiectivului 
urmarit in mod satisfacator, cu respectarea interdictiilor prevazute de directiva mentionata. 
(pct. 47). 
(3) In plus, trebuie sa se arate ca articolul 16 alineatul (1) din Directiva Habitate impune 
statelor membre sa prezinte o motivare precisa si adecvata privind absenta unei alternative 
satisfacatoare care sa permita atingerea obiectivelor invocate in sustinerea derogarii. (pct. 49). 
(4) Aceasta obligatie de motivare nu este indeplinita atunci cand decizia de derogare nu 
cuprinde nicio mentiune referitoare la inexistenta unei alte solutii satisfacatoare, nicio trimitere 
la rapoartele tehnice, juridice si stiintifice relevante in aceasta privinta. (pct. 50). 

https://www.juridice.ro/658107/impactul-hotararii-cjue-din-10-octombrie-2019-asupra-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-legii-vanatorii-vanatoarea-la-urs.html#_ftn3
https://www.juridice.ro/658107/impactul-hotararii-cjue-din-10-octombrie-2019-asupra-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-legii-vanatorii-vanatoarea-la-urs.html#_ftn4
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(5) Avand in vedere cele ce preceda, revine autoritatilor nationale competente, in contextul 
autorizarii derogarilor precum cele in discutie in litigiul principal, sarcina de a stabili ca, 
tinand seama in special de cele mai bune cunostinte stiintifice si tehnice relevante, precum si in 
lumina imprejurarilor legate de situatia specifica in discutie, nu exista nicio alta solutie 
satisfacatoare care sa permita atingerea obiectivului urmarit cu respectarea interdictiilor 
prevazute in Directiva Habitate. (pct. 51). 
(6) Este necesar sa se asigure ca derogarea in cauza nu incalca conditia prevazuta la articolul 16 
alineatul (1) din Directiva Habitate, potrivit careia aceasta derogare nu poate sa afecteze 
negativ „mentinerea populatiilor din speciile respective la un stadiu corespunzator de 
conservare in aria lor de extindere naturala”. 
(7) In consecinta, dupa cum a aratat in esenta domnul avocat general la punctele 79-82 din 
concluziile sale, la aprecierea acordarii unei derogari intemeiate pe articolul 16 alineatul (1) 
mentionat, revine autoritatii nationale competente sarcina de a determina, in special la nivel 
national sau, daca este cazul, la nivelul regiunii biogeografice vizate atunci cand frontierele 
acestui stat membru strabat mai multe regiuni biogeografice sau, in plus, daca aria de 
extindere naturala a speciei o impune si, in masura posibilului, pe plan transfrontalier, mai 
intai stadiul de conservare a populatiilor speciilor vizate si, ulterior, impactul geografic si 
demografic pe care derogarile avute in vedere le pot produce asupra acestuia.(pct. 58) 
(8) Evaluarea impactului unei derogari la nivelul teritoriului unei populatii locale este, in 
general, necesara pentru a determina impactul sau asupra starii de conservare a populatiei in 
cauza la o scara mai mare. Astfel, in masura in care o asemenea derogare trebuie, in 
conformitate cu consideratiile amintite la punctul 41 din prezenta hotarare, sa raspunda unor 
cerinte precise si unor situatii specifice, consecintele unei astfel de derogari sunt in general 
resimtite cel mai rapid in zona locala vizata de aceasta. Pe de alta parte, astfel cum reiese din 
dosarul de care dispune Curtea, stadiul de conservare a unei populatii la scara nationala sau 
biogeografica depinde si de impactul cumulat al diferitor derogari care afecteaza zonele 
locale.(pct.59) 
(9) O asemenea derogare nu poate fi adoptata fara sa se fi evaluat stadiul de conservare a 
populatiilor speciei vizate si impactul pe care derogarea avuta in vedere este susceptibila sa il 
aiba asupra acestuia la nivel local, precum si la nivelul teritoriului acestui stat membru sau, 
daca este cazul, la nivelul regiunii biogeografice vizate atunci cand frontierele acestui stat 
membru strabat mai multe regiuni biogeografice sau, in plus, daca aria de extindere naturala a 
speciei o impune si, in masura posibilului, pe plan transfrontalier. 
(10) In ce priveste situatiile incerte, legate de numarul exemplarelor de animale vizate, Curtea 
retine ca, in conformitate cu principiul precautiei consacrat la articolul 191 alineatul (2) TFUE, 
daca examinarea celor mai bune date stiintifice disponibile lasa sa subziste o incertitudine 
referitoare la aspectul daca o asemenea derogare va dauna sau nu mentinerii sau readucerii 
intr-un stadiu de conservare corespunzator a populatiilor unei specii amenintate cu disparitia, 
statul membru trebuie sa se abtina de la adoptarea sau de la punerea sa in aplicare. (pct. 66) 
(11) Acordarea unor astfel de derogari ramane posibila doar cu titlu exceptional, atunci cand 
este temeinic dovedit ca nu sunt de natura sa agraveze stadiul de conservare necorespunzator 
a populatiilor amintite sau sa impiedice readucerea acestora la un stadiu de conservare 
corespunzator. (pct. 68) 
(12) Articolul 16 alineatul (1) litera (e) din Directiva Habitate impune respectarea conditiilor 
referitoare la caracterul limitat si stabilit al numarului de specimene din speciile care pot face 
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obiectul unei prelevari sau al unei detineri, dupa criterii selective si la un nivel limitat in care 
aceasta prelevare sau aceasta detinere poate interveni, precum si la caracterul strict al 
controlului caruia trebuie sa ii fie supusa respectarea acestor conditii. (pct. 70) 
(13) In ceea ce priveste, mai intai, conditia privind numarul limitat si stabilit de prelevari sau 
de detineri de anumite specimene din speciile vizate, trebuie aratat ca acest numar va depinde, 
in fiecare caz, de nivelul populatiei speciei, de stadiul sau de conservare si de caracteristicile 
biologice ale acesteia. Astfel, acest numar trebuie sa fie determinat pe baza unor informatii 
stiintifice riguroase de natura geografica, climatica, de mediu si biologica, precum si in raport 
cu cele care permit sa se aprecieze situatia referitoare la reproducerea si la mortalitatea anuala 
totala din cauze naturale ale speciei in cauza (a se vedea prin analogie Hotararea din 8 iunie 
2006, WWF Italia si altii, C-60/05, EU:C:2006:378, punctele 25 si 29, si Hotararea din 21 iunie 
2018, Comisia/Malta, C-557/15, EU:C:2018:477, punctul 62). 
Hotararea Curtii – raspunsul la intrebarile preliminare – este in sensul ca: 
Articolul 16 alineatul (1) litera (e) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 
privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica trebuie 
interpretat in sensul ca se opune adoptarii unor decizii care acorda derogari de la interdictia de 
ucidere deliberata a lupului, prevazuta la articolul 12 alineatul (1) litera (a) coroborat cu anexa 
IV litera (a) la aceasta directiva, in cadrul vanatorii (…) daca: 
– obiectivul urmarit de astfel de derogari nu este sustinut in mod clar si precis si daca, avand 
in vedere date stiintifice riguroase, autoritatea nationala nu reuseste sa demonstreze ca aceste 
derogari sunt apte sa atinga acest obiectiv; 
– nu se dovedeste in mod corespunzator ca obiectivul pe care acestea il vizeaza nu poate fi 
atins printr-o alta solutie satisfacatoare, simpla existenta a unei activitati ilegale sau 
dificultatile de care se loveste punerea in aplicare a controlului sau neputand constitui un 
element suficient in aceasta privinta; 
– nu se garanteaza ca derogarile nu vor dauna mentinerii intr-un stadiu de conservare 
corespunzator a populatiilor speciei vizate in aria lor de extindere naturala; 
– derogarile nu au facut obiectul unei evaluari a stadiului de conservare a populatiilor speciei 
vizate si nici a impactului pe care derogarea avuta in vedere o poate avea asupra acestuia, la 
nivelul teritoriului acestui stat membru, sau, daca este cazul, la nivelul regiunii biogeografice 
vizate atunci cand frontierele acestui stat membru strabat mai multe regiuni biogeografice sau, 
in plus, daca aria de extindere naturala a speciei o impune si, in masura posibilului, pe plan 
transfrontalier; 
– nu este indeplinit ansamblul conditiilor referitoare la criteriile selective si la nivelul limitat al 
prelevarilor, in numar limitat si stabilit, de anumite specimene din speciile enumerate in anexa 
IV la directiva mentionata in conditii de stricta supraveghere, a caror respectare trebuie sa fie 
dovedita avand in vedere in special nivelul populatiei, stadiul sau de conservare si 
caracteristicile sale biologice. 
 
Fata de acestea va urgam sa intreprindeti masurile pe care Dreptul Uniunii le impune in astfel de 
situatii, pentru a impiedica si limita consecintele actiunilor ilicite. 
Solicitam sa instituiti masura de INFRINGEMENT cu referire la ursii din Romania 
 
Cu stima, 
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Surse: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/tanczos-barna-primariile-vor-semna-contract-cu-
asociatiile-de-vanatoare-pentru-rezolvarea-atacurilor-ursilor-prin-interventie-imediata-1571841 
 
Ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat, într-un mesaj publicat pe Facebook, ce 
presupune proiectul de ordonanță la care se lucrează în Guvern pentru intervenția în 
siutațiile de urgență cauzate de urși. Tanczos spune că intervenția va fi atât „imediată” în 
cazul urșilor agresivi, cât și „preventivă” în zonele de tampon ale localităților. Ministrul 
spune că urșii vor putea fi alungați, tranchilizați și relocați sau împușcați, în funcție de 
gravitatea situației. Primăriile vor semna contracte cu asociațiile de vânătoare care vor 
realiza „intevenția” 
 
Sursa: https://alephnews.ro/guvern/ministrul-mediului-vrea-ca-ursii-agresivi-sa-fie-impuscati-in-24-de-
ore/  
 
Ministrul Mediului vrea ca urșii agresivi să fie împușcați în 24 de ore 
 
 
Marius Marinescu, presedinte de onoare                       Artin Sarchizian, avocat 
 

Mircea Şerbănoiu, preşedinte FPAM 
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