
Situația Petiției 17 februarie 2021 

 

 În luna noiembrie 2019, printr-un demers comun în care au fost implicate consiliile județene 
Harghita, Covasna, Mureș și Brașov, am inițiat o petiție către Parlamentul European prin care 
solicităm acordarea sprijinului în vederea găsirii unor soluții care să realizeze un echilibru între 
populația de urși și locuitori, ca urmare a numeroaselor pagube materiale înregistrate, precum și 
a victimelor umane din anii precedenți. Solicităm Parlamentului 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 corporală 
a populației, pentru culturile agricole și asupra șeptelului în regiunile afectate. 

 Siguranța tuturor este cuvântul de ordine al acestei expuneri, la care s-au alăturat între timp și 
județele Sibiu și Alba, având în vedere că problema urșilor este prezentă în toate județele din 
Regiunea Centru. 

 Prin inițiativele lansate de-a lungul anilor, consiliile județene au încercat îmbunătățirea acestei 
situații, dar neavând atribuții directe, este nevoie de colaborarea factorilor decizionali de la 
nivelul ministerelor. 

 Prin susținerea petiției de către europarlamentarul Vincze Lóránt, va avea loc dezbaterea petiției 
în Comisia pentru Petiții a Parlamentului European în data de 24 februarie 2021, unde avem 
posibilitatea să prezentăm petiția și situația actuală a conflictelor om-urs.  

 La nivelul județului Harghita am elaborat în anii precedenți, și le-am actualizat, un Raport privind 
situația urșilor și a daunelor provocate de animale sălbatice în județul Harghita. Dorim să îl 
reedităm, dar versiunea DRAFT o puteți consulta la pagina Biroului de analize și sinteze a CJHR, 
accesând link-ul:  http://analiza.judetulharghita.ro/situatia-ursilor-si-a-daunelor-provocate-de-
animale-salbatice-in-judetul-harghita-raport/ 

 Ar fi bine să existe un astfel de raport la nivelul fiecărui județ din Regiunea Centru, să avem 
datele actualizate referitoare la nivelul pagubelor produse de urși. 

 Petiția poate fi susținută accesând link-ul: 
https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/1188%252F2019/html/Petition
-No-1188%252F2019-by-Csaba-Borboly-%2528Romanian%2529%252C-bearing-
4%25C2%25A0signatures%252C-on-the-management-of-the-brown-bears-in-Romania 

 

http://analiza.judetulharghita.ro/situatia-ursilor-si-a-daunelor-provocate-de-animale-salbatice-in-judetul-harghita-raport/
http://analiza.judetulharghita.ro/situatia-ursilor-si-a-daunelor-provocate-de-animale-salbatice-in-judetul-harghita-raport/
https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/1188%252F2019/html/Petition-No-1188%252F2019-by-Csaba-Borboly-%2528Romanian%2529%252C-bearing-4%25C2%25A0signatures%252C-on-the-management-of-the-brown-bears-in-Romania
https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/1188%252F2019/html/Petition-No-1188%252F2019-by-Csaba-Borboly-%2528Romanian%2529%252C-bearing-4%25C2%25A0signatures%252C-on-the-management-of-the-brown-bears-in-Romania
https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/1188%252F2019/html/Petition-No-1188%252F2019-by-Csaba-Borboly-%2528Romanian%2529%252C-bearing-4%25C2%25A0signatures%252C-on-the-management-of-the-brown-bears-in-Romania

