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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 
Prezentul proiect de ordin stabileşte derogarea pentru capturarea unor exemplare de zimbrii ( Bison 

bonasus) în baza procedurii de acordare a derogărilor de la măsurile de protecţie strictă a speciilor 

de floră şi faună sălbatică, prin a cărui implementare se doreşte un impact pozitiv asupra stării de 

conservare a habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună protejate, totodată 

încurajându-se cercetarea ştiinţifică. 

 

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului acordă derogări, cu avizul prealabil al 

Academiei Române, cu condiţia să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu 

fie în detrimentul menţinerii populaţiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în 

arealul lor natural şi numai în anumite situaţii. 

 

Derogările nu se acordă dacă există riscul ca acestea să aibă un impact negativ semnificativ de ordin 

calitativ sau cantitativ asupra populaţiei care face obiectul derogării.  

 

Conservarea durabilă a speciilor de faună sălbatică, în conformitate cu prevederile Directivei 

“Habitate”, este o prioritate majoră în strategia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, 

iar în acest sens sunt necesare o serie de măsuri concrete. 

Unul dintre principalele obiective din planurile de management şi de acţiune pentru speciile de 

faună sălbatică este controlul populaţiilor prin stabilirea unui management flexibil în funcţie de 

mărimea populaţiilor, interacţiunea acestor specii cu populaţia umană şi cu alte specii domestice şi 

sălbatice.  

 

La baza elaborării prezentului ordin au stat prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice aprobată cu completări şi modificări ulterioare prin Legea nr. 49/2011 şi ale 

Ordinului ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 

203/14/2009 privind procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de 

floră şi faună sălbatică. 

 

La stabilirea derogării au fost întrunite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din 

Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică 

aprobată prin ordinul ministrului mediului şi ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale  
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nr. 203/14/2009, respectiv nu există o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii nu sunt în 

detrimentul menţinerii populaţiei speciei într-o stare de conservare favorabilă. 

 

Derogarea este acordată in scopuri de cercetare științifică, de repopulare și de reintroducere a 

acestor specii, precum și pentru operațiuni de reproducere necesare în acest scop. Exemplarul 

pentru care se solicită derogarea face parte din populația reintrodusă în 2018 în Munții 

Poiana Ruscă, pe suprafața fondului cinegetic nr.45 Valea Fierului, Comuna Densuș, județul 

Hunedoara, prin proiectul LIFE “Urgent actions for the recovery of European bison 

population in Romania’’. Începând cu luna ianuarie până în prezent în intravilanul comunei 

Densuș, sat Peștenița a fost prezent permanent acest exemplar de zimbru care produce stres 

permanent localnicilor (prin distrugerea proprietăților, garduri, culturilor agricole, consum 

de fân). Exemplarul de zimbru a fost alungat de nenumărate ori, prin implementarea a 

diferite metode de îndepărtare, care nu au avut succes. Comportamentul acestui zimbru este 

atipic, deoarece in această perioadă a anului, zimbru migrează la altitudini mai inalte (peste 

700 m altitudine), pentru căutarea hranei și a adăpostului. Astfel este necesar de urgență 

imobilizarea prin tranchilizare și transferul acestui exemplar în interiorul țarcurilor de 

aclimatizare, unde va fi ținut o perioadă de maxim 1 an de zile, pe parcursul căruia se va 

identifica o soluție. Urgentarea derogării este susținută și de Notificarea nr. 

5000/AAA/21.06.2019, precum și de adresa nr. 817/25.06.2019 din partea Primăriei Comunei 

Densuș, pe care le atasăm prezentului referat. 

Având în vedere cele menționate anterior, considerăm oportun respectarea art 7 alin 13 din 

Legea 52/2003, republicată, care prevede posibilitatea instituției publice de a emite acte 

normative care nu se supun procedurii de transparență decizională, în cazul reglementării 

unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea unei soluții 

imediate, precum și în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public.  

 

Având în vedere cele menționate anterior s-a elaborat proiectul de Ordin pentru aprobarea derogării 

în scop ştiinţific pentru speciile de zimbru ( Bison bonasus)  pe care îl supunem spre aprobare. 
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