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COMISIA DE ANALIZA A CONTESTATIILOR  

 

 

PROCES – VERBAL NR. 72248 / 09.07.2014 

încheiat astăzi, 09.07.2014, la sediul DAPP - Inspecția și Managementul 

 Resurselor Cinegetice 

 

 

Comisia de analiză a contestațiilor formulate cu privire la acțiunea de atribuire a dreptului 

de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice, denumită în continuare 

comisia, constituită prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1221/2010 pentru aprobarea 

Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, cu modificările și 

completările ulterioare, cu următoarea componență:  

 

 1. Dan Achim - președinte 

 2. Virgil Pițu - membru 

 3. Costin Oprescu - membru 

 

 s-a întrunit în data de 09 iulie 2014 pentru analizarea contestației formulate de către 

Asociaţia Iagărul Geoagiu cu sediul în Geoagiu, str. Independenței nr. 47, jud. Hunedoara, prin 

reprezentant Mihălcescu & Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141, bl. 3, ap. 14, 

sector 6, împotriva hotărârii Comisiei de atribuire a dreptului de gestionare a faunei cinegetice 

consemnată în Procesul Verbal nr. 72201/30.06.2014 încheiat ca urmare a dispoziţiilor din 

Sentinţa civilă nr. 5622/09.10.2012 a Curţii de Apel Bucureşti. 

 Prin Sentinţa civilă nr. 5622/09.10.2012 a Curţii de Apel Bucureşti, rămasă definitivă şi 

irevocabilă prin Decizia nr. 566/07.02.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, s-a dispus " obligă 

pârâtul să analizeze cererea reclamantei de atribuire directă a dreptului de gestionare a fondului 

cinegetic nr. 22 Homorod din judeţul Hunedoara". 

 Prin Anunţul publicat în data de 29 decembrie 2010, în cotidianul Adevărul, pe site-ul 

www.mmediu.ro şi la sediile inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor a demarat procedura de atribuire în gestiune a faunei cinegetice din 

cuprinsul unui număr de 1414 fonduri cinegetice ale căror contracte de gestionare au încetat la 

termen, printre care şi fondul cinegetic nr. 22 Homorod din judeţul Hunedoara, în condiţiile 

prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 

407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 1 alin. (1) lit. a) din 

regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 1221/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Pentru claritate redăm mai jos conţinutul prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) din regulamentul 

menţionat: 

http://www.mmediu.ro/


 

Nesecret 

 

Bld.Gen. Gheorghe Magheru nr.31, Sector 1, București 

Tel/Fax.: +4 021 319.46.09 

cabinet.ministru@ape-paduri.ro 

www.ape-paduri.ro 

 

 “Art. 1 - (1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor 

cinegetice se realizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, 

denumită în continuare administrator, prin atribuire directă, pentru: 

     a) gestionarul propus de proprietarii de terenuri, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. 

(2) lit. a) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare;” 

 Pentru fondul cinegetic nr. 22 Homorod din judeţul Hunedoara atribuirea dreptului de 

gestionare, în condiţiile prevăzute de art. 1 alin. (1) lit. a) din Regulamentul mai sus-menţionat, 

adică la propunerea proprietarilor de terenuri, s-a finalizat în data de 24.02.2011 prin Referatul 

de aprobarea  nr. 216566/ISZ/24.02.2011, fondul cinegetic nefiind atribuit niciunui solicitant. 

 Asociaţia Iagărul Geoagiu, asociaţia de proprietari care a întocmit documentaţia 

pentru a propune gestionarul fondului cinegetic nr. 22 Homorod din judeţul Hunedoara nu 

a depus la MMP, în perioada legală (30.12.2010 - 18.01.2011), propunerea şi documentele 

aferente pentru atribuirea fondului cinegetic către Colegiul Tehnic Agricol „ Alexandru 

Borza” Geoagiu. 

 În aceste condiţii, fondul cinegetic în cauză nu s-a atribuit şi a intrat în etapa a doua de 

atribuire prevăzută de lege, respectiv atribuirea directă către gestionarii consacraţi prevăzută la 

art. 8 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Astfel, după parcurgerea primei etape, la care Asociaţia Iagărul Geoagiu şi Colegiul Tehnic 

Agricol „ Alexandru Borza” Geoagiu nu a participat, Ministerul Mediului şi Pădurilor, în urma 

Anunţului nr. 217476/ISZ/13.04.2011, a organizat atribuirea dreptului de gestionare pentru un 

număr de 1268 fonduri cinegetice, rămase neatribuite în etapa precedentă, printre care şi fondul 

cinegetic nr. 22 Homorod din judeţul Hunedoara, în condiţiile  prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) 

din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (1) lit. b)-d) 

din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 1221/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Această a doua etapă vizează atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor 

cinegetice doar către gestionarii consacraţi, respectiv cei care la acea dată gestionau 

fondurile cinegetice supuse atribuirii. 

 Redăm mai jos conţinutul prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b)-d) din regulament: 

 “Art. 1 -  (1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor 

cinegetice se realizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, 

denumită în continuare administrator, prin atribuire directă, pentru: 

.............. 

b) organizaţiile vânătoreşti care la data atribuirii gestionează cel puţin 5 fonduri cinegetice, în 

condiţiile art. 8 alin. (2) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

    c) organizaţiile vânătoreşti, instituţiile de învăţământ de stat care au ca discipline de studiu 

vânatul şi vânătoarea şi instituţiile de stat care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în 
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domeniul cinegetic, care la data atribuirii gestionează până la 5 fonduri cinegetice, în 

condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

    d) administratorul pădurilor proprietate publică a statului, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. 

(2) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;” 

 În data de 21.04.2011, la registratura Ministerului Mediului şi Pădurilor, sub nr. 73754 

este înregistrată solicitarea nr. 1720/20.04.2011 a Colegiului Tehnic Agricol „ Alexandru 

Borza” Geoagiu pentru atribuirea directă a fondului cinegetic nr. 22 Homorod din judeţul 

Hunedoara, solicitare care era însoţită de documentaţia aferentă procedurii de atribuire 

directă către gestionari la propunerea proprietarilor de terenuri în condiţiile prevăzute la art. 

8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, etapă finalizată 

deja, şi în niciun caz de documentele necesare pentru etapa atribuirii către gestionarii consacraţi. 

 Pentru faptul că documentaţia depusă de Colegiului Tehnic Agricol „Alexandru Borza” 

Geoagiu, prin conţinutul ei nu făcea obiectul acţiunii de atribuire în derulare la acel moment 

pentru gestionarii consacraţi, Comisia de atribuire nu a analizat şi nu a consemnat în Procesul 

verbal nr. 218020/04.05.2011 cuprinzând rezultatele analizei dosarelor depuse pentru 

atribuirea în temeiul la art. 8 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv art. 1 alin. (1) lit. b) – d) din regulament, modul de 

soluţionare a acestei documentaţii. 

 În conformitate cu prevederile art. 1 lit. k) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, gestionar este “persoana juridică română care a fost licenţiată în 

condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond 

de vânătoare” 

 La data demarării de către Ministerul Mediului şi Pădurilor a procedurii de atribuire în 

gestiune a fondurilor cinegetice, respectiv în perioada de depunere a solicitărilor de atribuire, 

Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu nu era licenţiat şi implicit nu făcea 

parte din categoria gestionarilor de fonduri cinegetice. 

Colegiul Tehnic Agricol ,,Alexandru Borza” Geoagiu a solicitat acordarea licenţei  prin 

scrisoarea ce a fost înregistrată la Direcţia Generală Păduri sub nr. 218382/24.05.2011. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor a emis pentru Colegiul Tehnic Agricol ,,Alexandru 

Borza” Geoagiu Licenţa nr. 649 în data de 01.06.2011.  

Facem precizarea că Licenţa trebuia să fie în posesia Colegiului Tehnic Agricol 

,,Alexandru Borza” Geoagiu până la data limită de depunere a dosarului de atribuire directă, însă 

acesta nu o deţinea. Data înscrisă pe Licenţă dovedeşte că data eliberării acesteia este după data 

termenului limită de depunere a dosarului pentru solicitarea de atribuire directă când Colegiul 

Tehnic Agricol ,,Alexandru Borza” Geoagiu trebuia să depună toate documentele solicitate de 

reglementările prevăzute de regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi 

pădurilor nr. 1221/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În concluzie, Colegiul Tehnic “Alexandru Borza” Geoagiu nu îndeplineşte condiţiile legale 

pentru a beneficia de atribuirea fondurilor cinegetice în etapa gestionarilor consacraţi, deoarece nu 
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deţinea licenţă, iar în documentaţia de atribuire depusă nu s-au regăsit documente prin care să se 

facă dovadă că deţine calitatea de gestionar consacrat, aşa cum este definit la art. 1 lit. l) din Legea 

nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se respinge contestaţia formulată de 

Asociaţia Iagărul Geoagiu. 

 

Prezentul proces - verbal s-a încheiat în trei exemplare. 

 

1. Dan Achim - preşedinte 

 

2. Virgil Piţu – membru 

 

     3. Costin Oprescu - membru 


