
Petiție către Comisia pentru petiții a Parlamentului European 

Pentru asigurarea condițiilor pentru protejarea vieții umane și a proprietăților în 

regiunile din România unde acestea sunt amenințate de populațiile mari de urs brun. 

În unele regiuni ale României, în special în județele Harghita, Covasna, Brașov și Mureș 

populația crescută de urs și exemplarele cu comportament modificat (lipsa sau gradul 

redus de frică față de om), care se apropie și intră în mod regular în localități, reprezintă 

un risc la viața și integritatea oamenilor, la culturile agricole respectiv la șeptel. 

O mare parte a apelurilor înregistrate la numărul unic de apeluri de urgență 112 se 

referă la probleme legate de urși în aceste regiuni. Localnicii se simt amenințați cu 

privire la siguranța corporală și a proprietăților din cauza apariției urșilor în intravilan și 

în apropierea localităților. În intravilan urșii apar pe străzi, intră în curți, terenuri 

agricole, produc pagube însemnate în gospodării și adesea atacă și oameni, care duce la 

vătămări corporale grave sau la deces. 

Ursul brun este o specie strict protejată, de importanță comunitară, care figurează în 

Anexa 4 a Directivei Comisiei Europene 92/43/CEE. Conform Art. 16 al Directivei 

Ministerul de Mediu al României a emis ordinul nr. 724/2019 care reglementează nivelul 

de intervenții în cazul speciilor urs și lup pentru asigurarea sănătății și siguranței 

populației și pentru prevenirea pagubelor. În ciuda existenței acestui ordin,  o mare 

parte din cererile de derogare din partea gestionarilor de fonduri cinegetice sunt 

refuzate de Ministerul Mediului, acestea fiind considerate nejustificate și fiind solicitate 

mai multe documente justificatoare și monitorizarea indivizilor problemă. Pe baza 

acestui ordin cheltuielile efectuării intervențiilor îi revin gestionarilor fondurilor 

cinegetice, în timp ce acestea nu beneficiază de nici un ajutor material sau financiar 

pentru derularea intervențiilor. 

În afara intervențiilor în număr redus, Ministerul Mediului nu  oferă nici o soluție pentru 

asigurarea vieții umane, a siguranței publice, pentru protejarea culturilor agricole sau a 

șeptelului de animale. 

În momentul de față în România există multe localități unde este riscantă ieșirea din 

casă pe timpul serii din cauza prezenței urșilor. Nu există măsuri eficiente pentru 

prevenirea accidentelor, astfel fiind compromise prevederile Cartei Drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene, Art. 2 dreptul la viață respectiv Art. 3 dreptul la 

integritatea fizică și psihică.        



Pe baza celor de mai sus solicităm Parlamentul European să intervină la Guvernul 

României, încât acesta să asigure într-un mod eficient și prompt condițiile pentru 

eliminarea și prevenirea factorilor care reprezintă o amenințare la viața și integritatea 

populației, asupra culturilor agricole și asupra șeptelului în regiunile afectate. 

Consiliul Județean Harghita a lansat în cursul anilor o serie de inițiative pentru 

îmbunătățirea situației însă nu dispune de atribuții directe pentru rezolvarea 

problemelor. În contextul legislativ actual este nevoie de impunerea eficientă a 

Ministerului Mediului în colaborare cu alte ministere. Mai multe informații asupra 

inițiativelor Consiliului Județean Harghita pot fi accesate aici:  

https://hargitamegye.ro/vadkarok.html 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_pl

atforms_Romania.htm 
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