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CĂTRE: 

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, 
Domnului Presedinte, 
 
 
 
SESIZARE 
 
Privind conduita discriminatorie a dlui. Tánczos Barna Ministru al Mediului, 
care in mod manifest, in „problema ursilor” sustine tezele (interesele) vanatorilor si 
comunitatii maghiare din „Tinutus Secuiesc” ignorand atat legislatia europeana, nationala 
cat si, organizatiile si militanții pentru protectia mediului. 
 
 
Contextul,  
 
Fauna de interes cinegetic este resursă naturală regenerabilă, bun public de interes național și 
international (art. 2 Lg. 407/2006); 
Ursul, reprezinta o specie la care vanatoarea este interzisa, de aici, si interesul multor 
organizatii de vanatori de a reintroduce posibilitatea vanarii acestor exemplare, despre care, 
desei se sustine ca sunt “in numar foarte mare” in realitate, nu exsta nicio evidenta oficiala ori 
recesamant, fiind pure speculații; Dimpotriva, se recunoaste o subdimensionare a populatiei 
de urs fata de numarul de exemplare afirmat de oficiali. 
In luna mai a acestui an, opinia publica puternic indignata de cazul “ursului Artur” in care, un 
“nobil austriac” a venit si vanat in Romania, cel mai mare exemplar de urs existent in prezent, 
iar cu aceasta ocazie, opinia dominanta a fost in sensul protejării acestei specii impotriva 
abuzurilor, notand aici si numeroasele cazuri de braconaj (criminalitatea – cifra “neagra”). 
Pozitia public a d-lui ministru, in mod absolut inexplicabil – fiind ministrul mediului, ar fi 
trebuit de asteptat sa …o astfel de situatie, discutand despre o specie protejata -, dimpotriva a 
fost una de aprobare, incercand sa dea o aparenta de legalitate;  
Dupa acest moment, ca o contra-ofensa, s-a pornit o adevarata “campanie” de mediatizare a 
“atacurilor ursilor” fiind postate pe rețelele de socializare filmulete, poze ce surprind ursii in 
locul populate, desi, aceste situatii nu sunt deloc noi, ci dimpotriva, cunoscute de multă vreme, 
iar aceasta (prezenta ursilor in astfel de zone) fiind consecinta lipsei unei polițe ce gestionează 
populația ursiera, si de luare a unor masuri eficiente (hrana in padure, montarea de garduri, 
descurajarea prin asigurarea zonelor cu gunoaie, etc.)  
Dar, suspicionam – in baza un element clare – , ca de fapt, prin aceasta companie se urmareste 
crearea unui curent de opinie care sa legitimeze o schimbare a legislatiei in sensul permiterii 
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vanatorii la urs, sub denumirea de “recolatare” in care, un exemplar de urs sa poata fi vanat in 
“cel mult 24 de ore”. 
Preponderent, solicitantii acestor masuri – vanatoare la urs – sunt, evident vanatori ce au 
interes direct,și locuitori din Harghita si Covasna, etnici maghiari, notând ca dl. Ministru este 
etnic maghiar. 
Astfel, dl. Ministru “prinzand ocazia” a si anuntat un proiect de lege – secret – care sa permita 
relocarea (vanarea/ucidere) ursilor in termen de 24 de ore. 
In acest sens, pentru a asigura “transparenta” recent a postat pe pagina sa de socializare 
(mediu public online) anuntul ca: 
Tánczos Barna 
Ieri la 11:37  ·  

/  

Mivel az elmúlt napokban több, emberáldozattal járó medvetámadás történt Székelyföldön, 
összehívtam a közvetlenül érintett szervezeteket és intézményeket annak érdekében, hogy 
egyeztessünk arról a készülő jogszabálytervezetről, amely lehetőséget teremtene a helyi 
hatóságoknak, hogy altatólövedékkel vagy kilövéssel 24 óra alatt távolíthassák el a veszélyes 
vadállatokat.  

Ma délután 18 órától a székelyföldi polgármesteri hivatalok képviselőivel, a 
vadásztársaságokkal és a gazdaszervezetekkel találkozom. 

Rendkívül nagy a felelősségünk és ebben az ügyben racionálisan, közösen kell 
meghoznunk a lehető legjobb döntéseket. 

Am inițiat o serie de consultări cu privire la atacurile de urși din ultimele zile în Ținutul Secuiesc cu 
toate organizațiile și instituțiile direct implicate în această zonă pentru a discuta despre modificarea 
legislației care ar da posibilitatea autorităților locale – ca prin sedare sau împușcare - să poată să 
intervină în maximum 24 de ore de la sesizarea unui atac.  

În această după-amiază, de la ora 18, mă voi întâlni cu primarii din Ținutul Secuiesc, 
asociațiile de vânătoare și organizațiile de fermieri. 

Avem o responsabilitate enormă și trebuie să luăm împreună, în mod rațional cele mai bune 
decizii în această temă. 

Emőke Virág, Tusnádfürdő/ Băile Tușnad 
 
 
Rezulta astfel in mod clar, tratamentul discriminator aplicat, cat timp, desi discutam despre o 
specie de interes national, si care potrivit legii face parte din domeniul public, consultarile le 
realizeaza numai cu cei din “Tinutul Secuiesc” apoi, ignora d-l ministru ca, solutia finala – 
impuscarea – reprezinta o masura extrema, ce nu poate fi luata doar in anumite conditii, cum 
le vom reitera in cele de mai jos. 
 
Aceasta reprezinta o discriminare evidenta, cat timp, prin discriminare – potrivit art. 2 din  OG 
137/2002 - se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, 
naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, 
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, 
precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, 
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folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și 
cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. 
 
Or, discutam in mod evident despre o chestiune de interes public, ce-I vizeaza pe toti cetățenii 
acestei tari (ursii fac parte din domeniul public) context in care, nu se justifica consultarea 
numai cu cei din Tinutul Secuiesc, ori cu organizațiile de vanatoare. 
 
Este posibil ca dl ministru, dupa sesizarea de fata, sa “simuleze” o consultare si cu altii.. insa, 
in mod cert fapta ramane, si rugam a fi cercetata si sanctionata corespunzator. 
 
Cadrul legal privind rusii: 
 
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. 8 
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Astfel, pentru a fi in prezenta unei situatii in care, se pot acorda derogarii, 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 inscrisuri: 
 
<I-am contactat inopinat, m-am prezentat ca vânător interesat și le-am zis: „Vreau să merg în 
România să împușc un urs”. Ce mi-au răspuns? „Da, nicio problemă. Găsim oricând un urs, 
inventăm oricând un urs-problemă, autoritățile din România ajută. Inventăm un urs-
problemă și veniți și împușcați ursul”. Așa funcționează lucrurile. Și ceea ce face acum 
ministerul este să grăbească asta"> 
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=IwAR22ShtO8xVyYrry0oK_oC7P5dSCYb8exfhYzZikO5z6JCIE0kDMVMHqul4  
 

 

 
 
Cu Stimă, 
 
Marius Marinescu, preşedinte de onoare                     Artin Sarchizian, avocat 

Mircea Şerbănoiu, preşedinte FPAM 
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