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INTERVENȚIE

în sprijinul inițiativei legislative L120/2021 pentru modificarea și completarea 
Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006:

Având în vedere că proiectul de lege cu privire la stabilirea cotelor zilnice la 
păsările migratoare vine în întâmpinarea unuia dintre obiectivele prioritare 
ale ABVAV și a observațiilor pe care noi le-am trimis către instituțiile statului 
inclusiv printr-o scrisoare deschisă, înainte ca acest proiect de lege să apară, 
scrisoare în care am cerut în mod clar cote zilnice pentru fiecare vănător la 
păsările migratoare, nu putem decât să sprijinim inițiativa, iar în acest sens 
vom prezenta în cele ce urmează, pe larg, punctul nostru de vedere vizavi 
de motivele pentru care dorim și cerem adoptarea respectivei propuneri 
legislative:

Vânătoarea păsărilor migratoare sau sedentare este reglementată în 
Uniunea Europeană prin Directiva 79/409/CEE numită Directiva Păsări și 
prin “Ghidul privind vânătoarea în temeiul Directivei 79/409/CEE a Consiliului 
privind conservarea păsărilor sălbatice” document elaborat de Comisia 
Europeană.

Poziția Uniunii Europene în privința vânătorii păsărilor este clar exprimată în 
Ghidul susmenționat: “Directiva  Păsări  recunoaşte  pe  deplin  legitimitatea  
vânătorii  de  păsări  sălbatice  ca  o  formă  de  utilizare  durabilă.  
Vânătoarea  este  o  activitate  care  oferă  avantaje  sociale,  culturale,   
economice   şi   de   mediu   considerabile   în   diferite   regiuni   ale   Uniunii   
Europene.”
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În statele Uniunii Europene există două tipuri de reglementări privind 
numărul păsărilor migratoare ce pot fi vânate, astfel:

-cele mai multe țări au prevederi care limitează numărul de păsări ce pot fi 
vânate de către un vânător pe zi (ex.Bulgaria, Grecia, Italia, Portugalia);

-alte țări nu au niciun fel de prevederi privind numărul de păsări migratoare 
ce pot fi vânate, astfel, un vânător poate vâna oricâte păsări migratoare din 
speciile a căror vânătoare este permisă (ex Danemarca, Suedia, Olanda, 
Germania, Estonia).

NU există niciun alt stat al Uniunii Europene care să acorde cote de recoltă 
pentru vânătoare, aferente păsărilor migratoare, pentru că nu există nicăieri 
in lume studii care să poată fi folosite pentru stabilirea unor astfel de cote. 
România este singura țară din Uniunea Europeană care azi are acest sistem 
și care se vrea înlocuit prin acest proiect de lege.

Proiectul de lege, în cazul în care va fi votat și promulgat, nu face decât să 
așeze România în rândul celorlalte țări ale Uniunii Europene din acest punct 
de vedere. Limitele zilnice de păsări pe vânător propuse de proiectul de 
modificare a legii, sunt moderate, în limite asemănătoare cu cele din țările 
vecine.

Specialiștii Uniunii Europene afirmă in Directiva Păsări că, cităm: “Este puţin 
probabil ca nivelurile moderate de exemplare vânate să cauzeze  declinul  
populaţiilor  de  specii  de  păsări  care  pot  fi  vânate.”                                         

De ce? Pentru că în realitate, sporul natural anual al acestor specii, rezultat 
prin procesul natural de cuibărire, clocire, eclozare și creștere a puilor, 
asigură populații suficiente, astfel încât niciuna din speciile care se vânează, 
să nu fie periclitate. 

IUCN (International Union for Conservation of Nature), autoritatea globală 
care monitorizează fauna sălbatică, situează speciile în pericol de extincție 
pe o listă roșie, un semnal de alarmă pentru speciile respective. 

NICIUNA dintre speciile de păsări migratoare care se vânează în România 
și care sunt menționate în proiectul de modificare a Legii Vânătorii, nu se 
regăsește pe IUCN – red list ( www.iucnredlist.org )

Pe de altă parte, păsările migratoare ce fac subiectul proiectului de 
modificare a legii tranzitează în timpul sezonului de vânătoare numeroase 
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țări. În toate acele țări, ele se vânează dintoteauna. Vânătorii români exercită 
o presiune redusă asupra acestor specii de păsări, având în vedere numărul 
mic de vânători, comparativ cu cel al altor țări vecine.  

România are cei mai puțini vânători raportat la populație (1/361) comparativ 
cu toți vecinii ei și este pe unul dintre ultimele 3 locuri din Europa ca presiune 
pe vânat (număr de vânători raportat la populație, număr de vânători per km 
pătrat), mai jos decât noi fiind doar Belgia și Olanda.

Conform ultimului raport FACE, România are aproximativ 60.000 de 
vânători, în timp ce Bulgaria are 110.000, Grecia 235.000, Franța 1331000, 
Italia 750000 , iar la nivel European sunt aproximativ 7000000 (șapte 
milioane) vânători. Mai mult, păsările respective zboară inclusiv pe culoare 
de zbor din spațiul ex-sovietic, unde sunt aproximativ 2,8 milioane de 
vănători, și ajung inclusiv în Africa unde se prind cu plasele. Dacă estimarile 
SOR sau altor ong-uri ar fi corecte, cu siguranță aceste specii ar fi suferit un 
declin important și ar fi trecut în lista speciilor strict protejate. 

Având în vedere toate cele menționate, ABVAV sustine Proiectul de 
modificare a legii vânătorii mai sus menționat și îndeamnă toți vânătorii și 
asociațiile de vânătoare să sesizeze instituția Avocatul Poporului cu privire 
la încălcarea în repetate rânduri, de către Statul Român, a articolului 35 din 
Constituția României care stabilește dreptul oricărei persoane la un mediu 
înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic și obligă Statul Român să ofere 
cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

Președinte ABVAV,

Lică Adrian Liviu
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