
                                                                                          

Parlamentul României 
 

 

Către: Domnul Ministru Costel Alexe, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

PUNCT DE VEDERE 

Ref. la: proiectul de Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes 

cinegetic la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2020 - 14 mai 2021, aflat în 

dezbatere publică 

 

Domnule ministru, 

Având în vedere punerea în dezbatere publică în data de 05.05.2020 a unui proiect de 

Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care 

vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2020 - 14 mai 2021
1
, prin care se aprobă cote de 

recoltă în următorul sezon de vânătoare pentru 566 capre negre și 399.844 ciocârlii de câmp, 

Solicităm Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor eliminarea cotelor referitoare 

la vânătoarea caprei negre și a ciocârliei de câmp din anexele 1 și 3 ale proiectului 

ordinului de ministru. 

Vă amintim că Uniunea Salvați România a depus la Senat anul trecut două inițiative 

legislative, pentru protejarea ciocârliei de câmp și a caprei negre, prin adăugarea lor în lista 

speciilor a căror vânătoare este interzisă. Ambele inițiative se află la Camera Deputaților, în 

așteptarea emiterii rapoartelor de către comisiile responsabile. 

Am apreciat poziționarea dumneavoastră, atunci când în februarie 2020 ați anunțat că ați 

decis punerea sub protecție a celor două specii, în condițiile în care Guvernul anterior - PSD - 

transmisese oficial
2
 că nu susține niciuna din inițiativele legislative amintite mai sus. Vă 

reamintim că în februarie 2020 ați declarat: „Am luat decizia de a pune sub protecţie două specii 

emblematice pentru România, ciocârlia şi capra neagră. [...] În acest sens, vom transmite 

Guvernului României punctul de vedere al ministerului privind punerea sub protecţie a acestor 

două specii, pe care le consider şi emblematice şi, evident, foarte importante pentru ţara 

noastră”
3
. Cu toate acestea, constatăm că, prin ordinul de ministru pus în dezbatere publică, vă 

                                  
1
 Anunțul Ministerului Apelor și Pădurilor, „MMAP supune consultării publice proiectul de Ordin privind aprobarea 

cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 

mai 2020 - 14 mai 2021”, disponibil la 

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-consultarii-publice-proiectul-de-ordin-privind-aprobarea-cotelor-de-

recolta-pentru-speciile-de-fauna-de-interes-cinegetic-la-care-vanatoarea-este-permisa-pentru-perioada-15-mai-2020-

14-mai-2021/3292?fbclid=IwAR0sBdm8_HrNXfv8iui8m9vUCBoNTScHR85sSkq_Zvvs-ER9rhpou5PDH54  
2
 Punctul de vedere al Guvernului cu privire la Proiectul de lege pentru protejarea ciocârliei de câmp, disponibil la 

https://senat.ro/legis/PDF/2019/19L440PV.PDF și Punctul de vedere al Guvernului cu privire la Proiectul de lege 

pentru protejarea caprei negre, disponibil la https://senat.ro/legis/PDF/2019/19L441PV.PDF  
3
 Conferință de presă din data de 13 februarie 2020, disponibilă la 

https://www.youtube.com/watch?v=RFkbcnTqi8o&feature=youtu.be; Articol de presă, „Ministrul Mediului: Am 

luat decizia de a pune sub protecţie două specii emblematice pentru România, ciocârlia şi capra neagră”, disponibil 

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-consultarii-publice-proiectul-de-ordin-privind-aprobarea-cotelor-de-recolta-pentru-speciile-de-fauna-de-interes-cinegetic-la-care-vanatoarea-este-permisa-pentru-perioada-15-mai-2020-14-mai-2021/3292?fbclid=IwAR0sBdm8_HrNXfv8iui8m9vUCBoNTScHR85sSkq_Zvvs-ER9rhpou5PDH54
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-consultarii-publice-proiectul-de-ordin-privind-aprobarea-cotelor-de-recolta-pentru-speciile-de-fauna-de-interes-cinegetic-la-care-vanatoarea-este-permisa-pentru-perioada-15-mai-2020-14-mai-2021/3292?fbclid=IwAR0sBdm8_HrNXfv8iui8m9vUCBoNTScHR85sSkq_Zvvs-ER9rhpou5PDH54
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-consultarii-publice-proiectul-de-ordin-privind-aprobarea-cotelor-de-recolta-pentru-speciile-de-fauna-de-interes-cinegetic-la-care-vanatoarea-este-permisa-pentru-perioada-15-mai-2020-14-mai-2021/3292?fbclid=IwAR0sBdm8_HrNXfv8iui8m9vUCBoNTScHR85sSkq_Zvvs-ER9rhpou5PDH54
https://senat.ro/legis/PDF/2019/19L440PV.PDF
https://senat.ro/legis/PDF/2019/19L441PV.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=RFkbcnTqi8o&feature=youtu.be
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deziceți de propria decizie, devenind astfel un susținător al punctului de vedere al Guvernului 

anterior. 

Vă aducem în vedere câteva motive pentru care decizia de a stabili cote de vânătoare 

pentru ciocârlia de câmp și capra neagră, este una greșită: 

În primul rând, vânătoarea ciocârliei de câmp este interzisă în majoritatea țărilor 

europene, deoarece specia este în declin în toată Europa. În acest context, România a devenit 

principala ţintă a turismului de vânătoare, practicat în special de către vânătorii italieni, ciocârlia 

de câmp fiind vânată pentru că limba sa este considerată o delicatesă în anumite țări. Cifrele 

arată că din 1996 şi până în 2004, poliţia din Ungaria, Bulgaria, Slovenia şi Italia a confiscat 

180.000 de păsări împuşcate, dintre care o treime au fost ciocârlii împușcate de către vânători 

italieni. În plus, cotele de recoltă alocate nu se justifică, dat fiind faptul că la ora actuală nu avem 

o imagine exactă asupra efectivelor populaţionale de ciocârlie de câmp la nivel naţional, din lipsa 

unor studii şi a unor metodologii validate ştiinţific.  

În al doilea rând, capra neagră, o specie emblematică pentru Carpaţi şi România, nu este 

dăunătoare, nu produce pagube și este ținută sub control prin selecția naturală a prădătorilor. 

Aceasta este subiectul vânătorii exclusiv pentru trofeu și pentru obținerea de profit. Totodată, an 

de an, datele confirmă faptul că evaluările pe baza cărora se stabilesc cotele de recoltă nu sunt 

credibile. Aceste cote sunt stabilite pe baza evaluărilor vânătorilor, fără o metodă acceptabilă și 

controlabilă. Faptul că aceștia nu împușcă nici măcar numărul de exemplare solicitate de ei și că 

sunt fluctuații în evaluări, care sfidează orice logică și evoluție naturală a populațiilor speciei, 

demonstrează că evaluările în baza cărora sunt emise ordinele privind cotele de recoltă sunt 

subiective, bazate mai degrabă pe interesul pentru profit. De exemplu, în sezonul trecut, 2019-

2020, au fost împușcate 422 capre negre, din cota totală acordată de 609 exemplare, deci numai 

69%, ceea ce arată că situaţia reală din teren este departe de cea prezentată în cifrele oficiale. Cu 

toate acestea, efectivele evaluate sunt în continuă creștere, în mod nejustificat. Mai mult, în 

județul Hunedoara au dispărut brusc peste 450 de capre negre de la un sezon la altul, iar în 

județul Mehedinți, unde anul trecut erau 128 exemplare, anul acesta au fost contabilizate 0 

exemplare. Astfel, selecția naturală asigurată de prădătorii naturali, element esențial în 

conservarea biodiversității, este înlocuită cu eliminarea unor exemplare sănătoase și obținerea de 

profit pentru câțiva gestionari din fondurile de vânătoare. 

Așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră și demararea acțiunilor în sensul 

recomandat în prezentul punct de vedere. 

 

Cu deosebită considerație, 

Allen Coliban 

Senator USR în Circumscripția electorală nr. 8, Brașov 

Președinte al Comisiei pentru Mediu a Senatului 

Mihai Goțiu 

Senator USR în Circumscripția electorală nr. 13, Cluj 

Membru în Comisia pentru Ape și Păduri, Senat 

Cornel Zainea 

Deputat USR în Circumscripția electorală, nr. 25, Ilfov 

Membru în Comisia pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților 

                                                                                                           
la https://www.news.ro/social/ministrul-mediului-am-luat-decizia-de-a-pune-sub-protectie-doua-specii-

emblematice-pentru-romania-ciocarlia-si-capra-neagra-1922402213252020021719265022 

https://www.news.ro/social/ministrul-mediului-am-luat-decizia-de-a-pune-sub-protectie-doua-specii-emblematice-pentru-romania-ciocarlia-si-capra-neagra-1922402213252020021719265022
https://www.news.ro/social/ministrul-mediului-am-luat-decizia-de-a-pune-sub-protectie-doua-specii-emblematice-pentru-romania-ciocarlia-si-capra-neagra-1922402213252020021719265022

