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CĂTRE: 
Curtea de Conturi a Romaniei,                   MINISTERUL FINANŢELOR  
Domnului presedinte,        Domnului Ministru 
 
Politia Romana        Parchetul General, 
Inspectoratul general al Politiei     Domnului Procuror General                                    
al Romaniei 
 
 

SESIZARE 
 
  
(A) Sumele de bani, obtinute in urma „valorificarii” ursilor  
 
in ultimii ani, respectiv a destinatiei sumelor obtinute in urma împușcării acestora; in mod special, rugam a 
cerceta modul in care sumele obtinute in urma împușcării unui exemplar de urs in jud. Covasna, denumit de 
presa „ursul Artur” pentru care, public s-a afirmat obtinerea sumei de 7000 euro, a fost incasat ori nu de 
bugetul de stat. Au fost – oficial - , recoltate peste 1500 exemplare, deci, peste 1 milion de euro, trebuia sa se 
regaseasca in bugetul de stat. 
 
(B) Sumele de bani alocate si folosite,  
modul de utilizare de catre Academia Romana, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, 
care emite in mod “automat” avize de recoltare, privind derogarile la specia de “urs” si care institutie, publica 
(!) desi interpelata cu privire la veniturile si modul de alocare, a refuzat orice raspuns; Rugam a se analiza 
modul de finantare, si daca, membrii acestei structuri – ce nu manifesta nicio transparenta -, primesc venituri 
si din alte activitati precum proiecte, in special derulate cu Ministerul Mediului ori organizatii de vanatori. 
 
Observatii preliminare; 
 Chiar daca ursul reprezinta o specie protejata la nivel european si, implicit national, totusi, Ministerul Mediului a 
anuntat public cum in ultimii 5 ani, s-au recolat (vanat, impuscat) peste 15000 de exemplare de urs – oficial ! 
 La aceste exemplare, sigur, trebuie adaugat si numărul exemplarelor impuscate ilegal, care, in mod rezonabil nu 
poate fi decat dublu, deci peste 3000 exemplare. 
 In mod deosebit, in cazul ursului – denumit de media „Cazul Artur” -, in reportajul realizat de catre 
Televiziunea Romana „Dosar România: Arthur şi fraţii săi - pe urmele vânătorilor de urşi (@TVR1)”1  vanat in loc.  
Ojdula, pe fondul de vanatoare Asociatia Vanatorilor si Pescarilor “Botos”, reprezentantii acestei asociatii, 
respectiv presedintele – Markos Barna, a delarat textual ca s-a incasat suma de 7000 euro, ( “ nu este secret .. 
7000 euro am primit”- minutul 14.02 material TVR indicat infra) acesta fiind, cel mai probabil “pretul practicat”. 
 De asemenea, si Agentia pentru protectia mediului Covasna, a confirmat faptele (vanare) prin dl. Lajos Berde, si 
directorul Gheorghe Neagu, directorul. 

                                                 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=0rhvnx_GLmM  
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 Sumele, se pare ca nu au ajuns la bugetul de stat, conform declarațiilor acestora,  desi, conform art. 40 (2) din 
Lg. 407/2006 Sumele rezultate din valorificarea prevăzută la alin. (1) de către consiliile locale sau de către 
administrațiile ariilor protejate se fac venit la bugetul de stat. 
 Astfel, pornind de la acest caz punctual, in care se dezvăluie pretul unui exemplar de urs (7000 euro) si, 
inmultind cu numarul oficial de exemplare impuscate (vanate) potrivit informațiilor Ministerului Mediului, 
respectiv peste 1500 ar rezulta o suma de peste 1 milion de euro ce trebuia sa intre in bugetul public; 
 Sigur, in ce priveste exemplarele braconate, despăgubirile ce trebuiau obtinute de la inculpatii trimisi in judecata 
si condamnati, de asemenea trebuiau incasate de bugetul public. 
 Totodata, cu privire la acest aspect, inclusiv despagubirile pentru restul animalelor braconate trebuiau incasate 
de bugetul public si nu de catre cel al asociatiilor de vanatoare. 
 Revenind la cazul “Artur” in mod cert, acesta trebuia “valorificat” nu de catre asociatie, si de către consiliul local 
ori administrația ariilor protejate”. 
 Fata de cele de mai sus rugam efectuarea de cercetari sub aspectul modului in care au fost incasate aceste 
sume, atat pentru cazul punctual “Artur” cat si, pentru restul exemplarelor de ctare Ministerul Mediului si 
autoritatiile implicate. 
 Precizam ca aceste partide de vanatoare ilegala, pentru a avea aparenta de legalitate, sunt denumite “recoltari” 
sau “extrageri”, si care, trebuie in prealabil avizate de către Academia Romana, Comisia pentru Ocrotirea 
Monumentelor Naturii, institutie care, le emite “automat” si a carei finantare nu este transparenta – nu exista 
nicio pagina web unde sa se observe bugetul si componenta. 
 
Cadrul legal privind ursii 
 
Ursul brun (Ursus arctos) reprezinta o specie protejata atat la nivel European, cat si national, si, tocmai In 
considerarea importantei Comunitare a acestor specii, prin Directiva 79/409/CEE, a fost  instituit un sistem 
general de protecție pentru anumite specii de floră și faună; întrucât trebuie adoptate măsuri de gestionare 
pentru anumite specii, dacă stadiul lor de conservare impune acest lucru, măsuri care pot include interzicerea 
anumitor metode de capturare sau de ucidere, oferind în același timp posibilitatea de derogare în anumite 
condiții; In completarea acestui instrument European, vine  si DIRECTIVA 92/43/CEE A CONSILIULUI din 21 mai 
1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, cu reglementari 
specifice. 
 
Ca regula, prin documentele internationale antereferite, transpuse in legislatia nationala prin actele normative 
la care ne vom referi in continuare, se instituie interdictia uciderii acestor specii, interdictie de ordine publica 
Europeana. 
 
In mod expres, aceasta interdictie este cuprinsa si in LEGE Nr. 13 din 11 martie 1993 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 Conventii, fac parte din corpul legislativ intern, devenind 
obligatorii, avand valoare de “lege” in ierarhia actelor normative.   
 
Numai prin exceptie, articolul 16 din Directiva 92/43/CEE prevede conditiile exceptionale in care pot fi acordate 
derogari, si anume: (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 >   
 
Deopotriva, si in art. 8 din Conventia de la Berna, si anume: . Cu condiţia să nu existe o altă soluţie 
satisfăcătoare şi derogarea să nu dăuneze supravieţuirii populaţiei implicate, fiecare parte contractantă poate 
să facă derogări de la dispoziţiile art. 4, 5, 6, 7 şi de la interdicţia de utilizare a mijloacelor avute în vedere la art. 
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Astfel, pentru a fi in prezenta unei situatii in care, se pot acorda derogari, trebuie analizat, atat la momentul 
emiterii Ordinului de Ministru, privind “cota de interventie” emis in 2017, si respectiv 2019, dar si, la emiterea 
fiecarui Ordin individual (in parte, pentru fiecare exemplar) daca nu existe o alta soluţie satisfăcătoare, fapt 
care stabileste obligatia ferma  in sarcina organului emitent, de a identifica astfel de solutii, si apoi, motivate in 
mod adecvat, a le inlatura ca “nesatisfacatoare”. 
 
Probe înscrisuri: 
 

 
 
Vânătoarea de trofee în România este promovată pe site-urile din străinătate, a anunțat Gabriel Păun, 
activist de mediu la Agent Green. Mai mult, acesta ar fi fost informat că oricând pot fi inventați urși 
„problemă", pentru ca vânătoarea de trofee să se poată desfășura fără menajamente.  
Păun aduce acuzații grave la adresa Ministerului Mediului și atenționează că viața multor urși este pusă 
în pericol.  
 
https://www.b1.ro/stiri/eveniment/acuzatii-grave-ale-activistilor-la-adresa-ministerului-mediului-
vanatoarea-de-trofee-in-romania-promovata-intens-in-strainatate-inventam-oricand-un-urs-problema-
370776.html?fbclid=IwAR0wOrqEdSHdl17gC3qH0CJpw9gcxaCBLA1tj0erkcfAJv4Y8iNqBM3nhlw  
 

Marius Marinescu, preşedinte de onoare                                     Artin Sarchizian, avocat 
 

Mircea Şerbănoiu, preşedinte FPAM 
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