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Către Ministerul Mediului, 

În atenția Domnului Ministru Tanczos Barna, 

Stimate Domnule Ministru, 

  
Noi, Asociația în Beneficiul Vânătorilor și Activității de Vânătoare, am aflat 

cu surprindere din articole de presă că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pe care 

dvs. îl conduceți, se opune prin apel sentințelor prin care instanțele de judecată acordă 
despăgubiri victimelor atacurilor urșilor. 

Astfel: 

- În 2017, o fetiță de 11 ani din Răstolița jud. Mureș a fost rănită de un urs ziua în 
amiaza mare în curtea casei și a primit din partea primei instanțe de judecată daune de 
60.000 lei. MinisterulMediului, dar și familia victimei au contestat decizia, iar sentința 
finală a fost o despăgubire de 20.000 euro. 

- În 2018, un bărbat din Băile Tușnad care se deplasa de la domiciliul său la gară, a fost 
atacat și rănit de un urs. În primă instanță i s-au acordat daune de 24.000 lei. Decizia a 
fost contestată atât de victimă cât și de Ministerul Mediului, iar instanța a acordat 
victimei o despăgubire de 15.000 euro, la care Ministerul Mediului din nou a făcut apel, 
urmând să se stabilească un nou termen de judecată. 

- În 2015, pe raza localității Ciobotan din jud Mureș, o femeie a fost atacată și rănită de 

un urs. Decizia Judecătoriei Reghin, prin care se acordă victimei despăgubiri de 70.000 

lei, a fost contestată de Ministerul Mediului și se va judeca pe 9 septembrie a.c. 

- În octombrie 2020, două persoane, soț și soție, din localiateaToaca, jud Mureș, au fost 
atacate și rănite în curtea casei de către un urs. Decizia Judecătoriei Reghin a fost ca 
Ministerul Mediului să despăgubească victimele cu suma de 30.000 de euro. Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor a făcut și de această dată apel. 

Acestea sunt doar câteva cazuri documentate din presă. Având în vedere 
numărul mare de personae rănite și decedate în ultimii ani și în special în ultima vreme, 
în atacuri ale unor urși agresivi, e de așteptat ca un mare număr de procese intentate 
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Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de către victime să fie deja pe rolul instanțelor, 

sau urmează a fi începute. 

Având in vedere că: 

- Traumele fizice și psihice ale victimelor atacurilor urșilor sunt deosebit de grave și de 

cele mai multe ori ele nu pot fi compensate financiar, indiferent de valoarea 
despăgubirilor; 

- Statul Român, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin decizia de a se 

interzice vânătoarea, ca unică metodă de prevenție, este singurul vinovat de 
producerea acestor atacuri; 

- Despăgubirile acordate de instanțele de judecată sunt mereu în concordanță cu 

gravitatea traumatismelor victimelor; 

- Cheltuirea banului public este nejustifictă în procese lipsite atât de moralitate, cât și de 

temeinicie (așa cum s-a dovedit în cazul sentințelor definitive anterioare):  

Asociația în Beneficiul Vânătorilor și Activității de Vânătoare vă solicită să dispuneți de 
îndată departamentului juridic al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, să accepte 

fără a mai contesta deciziile instanțelor de judecată, acest fapt reprezentând atât 

recunoașterea vinovăției Ministerului Mediului și scurtarea calvarului victimelor care își 

caută dreptatea în justiție, precum și o economie însemnată a sumelor pe care, așa 

cum s-a dovedit, le-ați pierdut și le veți pierde în continuare în aceste procese. 

 

Cu stimă. 

Președinte ABVAV, 

Lică Adrian Liviu 


