Propuneri pentru modificarea și completarea ORDINULUI Nr. ..................../.......................
pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătății și securității
populației și în scopul prevenirii unor daune importante

ORDIN
Nr. ..................../.......................
pentru aprobarea nivelului de
intervenție și de prevenție în
cazul speciei urs brun (Ursus
arctos), în interesul sănătății și
securității populației și în scopul
prevenirii
unor
daune
importante -forma actualăArt.2alin.(4)Nivelul de intervenție
reprezintă numărul de exemplare
din specia urs brun, în oricare
dintre stadiile ciclului biologic,
care pot fi recoltate în scopul
înlăturării a unui pericol iminent,
generat de prezența unor
exemplare care pun în pericol
sănătatea și securitatea publică.

Amendamente propuse

Motivație

Se propune scoaterea cuvântului
iminent,urmând ca Art. 2 alin. (4)
să aibă următorul conținut:
Art.2alin.(4)Nivelul de intervenție
reprezintă numărul de exemplare
din specia urs brun, în oricare
dintre stadiile ciclului biologic,
care pot fi recoltate în scopul
înlăturării a unui pericol,generat
de prezența unor exemplare care
pun în pericol sănătatea și
securitatea publică.

Având în vedere că textul proiectului de ordin este
contradictoriu, pentru că un cazul unui pericol
iminent nu se pot solicita documentele necesare
pentru derogare pentru capturarea în vederea
relocării sau recoltarea exemplarelor din specia urs
brun.

Art. 4 alin. (3) lit. a) punct de
vedere al unei comisii constituită
din reprezentanți ai agențiilor
teritoriale
pentru
protecția
mediului și ai comisariatelor
județene ale Gărzii Naționale de
Mediu, desemnați prin decizie a
conducătorului
structurii
teritoriale, respectiv prin decizia
comisarului general al Gărzii
Naționale
de
Mediu,
la
propunerea comisarilor șefi, din
care să reiasă existența unei
situații de risc de pericol iminent
pentru sănătatea și securitatea
populației;

Se propune scoaterea cuvântului
iminent,urmând ca Art. 4 alin. (3)
lit. a)
să aibă următorul conținut:
punct de vedere al unei comisii
constituită din reprezentanți ai
agențiilor
teritoriale
pentru
protecția
mediului
și
ai
comisariatelor județene ale Gărzii
Naționale de Mediu, desemnați
prin decizie a conducătorului
structurii teritoriale, respectiv prin
decizia comisarului general al
Gărzii Naționale de Mediu, la
propunerea comisarilor șefi, din
care să reiasă existența unei
situații de risc de pericol pentru
sănătatea
și
securitatea
populației;

Având în vedere că textul proiectului de ordin este
contradictoriu, pentru că un cazul unui pericol
iminent nu se pot solicita documentele necesare
pentru derogare pentru capturarea în vederea
relocării sau recoltarea exemplarelor din specia urs
brun.

Art. 4 alin.(7) Emiterea unei
derogări
din
nivelul
de
intervenție stabilit pentru urs
brun se realizează cu condiția să
nu
existe
o
alternativă
acceptabilă. În acest sens,
solicitanții vor face dovada

Se propune modificare, urmând În afară de tomberoane anti-urs restul condițiilor
ca Art. 4 alin. (7)să aibă următorul sunt îndeplinite.
conținut:
Emiterea unei derogări din nivelul
de intervenție stabilit pentru urs
brun se realizează cu condiția să
nu existe o alternativă acceptabilă.
În acest sens, solicitanții vor face

implementării unor măsuri de
prevenție eficiente adaptate de
la caz la caz contextului local
(implementarea unor sisteme de
garduri electrice, asigurarea
pazei șeptelului pe timpul nopții,
ecarisarea cadavrelor animalelor
domestice, utilizarea unor rase
de câini specializate în paza
șeptelului, depozitarea deșeurilor
menajere în locuri securizate,
inaccesibile
urșilor
sau
containere speciale anti-urs).

dovada implementării unor măsuri
de prevenție eficiente adaptate de
la caz la caz contextului local
(depozitarea deșeurilor menajere
în locuri securizate, inaccesibile
urșilor sau containere speciale
anti-urs)

Miercurea Ciuc, 10 martie 2022

