CALIBRUL ARMELOR DE VÂNĂTOARE
Stabilirea calibrelor armelor de vânătoare şi a caracteristicilor muniţiei pentru aceste
arme este atributul legal al autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare.
Bineînţeles că reprezentanţii acestei autorităţi s-au consultat, în procesul elaborării actului
normativ actual, cu profesioniştii AGVPS din România. S-au mai consultat însă, şi cu alţi
profesionişti cu experienţă în materie, dar şi cu „filozofi” cu păreri proprii, uneori
excentrice.
Urmare a acestor consultări diverse, responsabilii activităţii precizate din Minister au
conceput proiectul actului normativ la care ne referim, pe care l-au supus, pe rând,
dezbaterii publice şi analizei Consiliului Naţional de Vânătoare. Aşa se procedează şi aşa s-a
procedat la redactarea proiectului final al Ordinului nr. 395/2018, pentru stabilirea
calibrelor armelor de vânătoare şi a caracteristicilor muniţiei pentru acestea.
Aşadar, profesioniştii AGVPS din România au fost printre primii consultaţi, au făcut
cuvenitele observaţii pe proiectul de ordin supus dezbaterii publice şi au mai putut susţine
punctele proprii de vedere, prin cei doi membri ai săi din cei 15, în Consiliului Naţional de
Vânătoare. Dar nu reprezentanţii AGVPS decid sau au posibilitatea să decidă forma finală
a actului normativ. Uneori, de prea multe ori apreciem noi, forma finală a actului normativ
se mai modifică chiar înainte de semnarea lui sau chiar la momentul semnării, ca efect al
unor intervenţii punctuale ale unor misterioase persoane influente, care de regulă strică, în
mai mare măsură decât îmbunătăţeşte, conţinutul acestuia.
După această introducere necesară înţelegerii modului în care sunt promovate
ordinele, instrucţiunile şi orice alte acte normative ale autorităţii, subsidiare legii, revenim
cu unele precizări şi critici pe marginea Ordinului nr. 395/2018, emis de Ministerul Apelor şi
Pădurilor.
La formularea punctelor noastre de vedere, afişate pe site-ul „agvps.ro – noutăţi”, am
ţinut seama de:
 prevederile actului normativ anterior, cunoscut, respectat şi aplicat, la care am venit
cu propuneri publice, concrete, în sensul îmbunătăţirii acestuia;
 propunerile foarte diverse de îmbunătăţire a anexei la ordin, primite din partea unor
membri interesaţi ai asociaţiilor afiliate;
 preceptele eticii vânătoreşti, care ne obligă moral să folosim arme şi calibre potrivite
speciei care se vânează, pentru a evita chinuirea sau rănirea animalelor, cu arme de
calibru prea mic şi muniţie prea uşoară, sau degradarea carcaselor acestora, din
cauza folosirii armelor de calibru prea mare şi muniţiei expansive prea grele;
 tradiţia şi experienţa în materie.

De cea mai mare parte a observaţiilor şi propunerilor, transmise din partea AGVPS, s-a
ţinut seamă. Dar nu de toate. De exemplu, s-a luat în considerare faptul că lungimea
tubului cartuşului, diametrul glonţului şi chiar greutatea proiectilului sunt caracteristici uşor
măsurabile de orice persoană interesată. Energia glonţului (proiectilului) se poate cunoaşte
însă, doar după identificarea cartuşului şi caracteristicilor glonţului în cauză, pe baza
înscrierilor de pe cutia de cartuşe din care provine, nefiind posibilă măsurarea acesteia în
teren.
Nu s-au luat întocmai în considerare, în schimb, calibrele minime propuse pentru
vânarea cerbului şi ursului, scăzându-se prea mult, în opinia noastră, ştacheta. Fiindcă
obligaţia morală a vânătorului este să dea lovituri mortale, instantaneu sau în cel mai scurt
timp, în condiţii dificile de tras (la ţintă aflată în mişcare, în condiţii de luminozitate scăzută,
printre obstacole în calea glonţului etc.), nicidecum să rişte doar rănirea vânatului. Nu
negăm posibilitatea vânării unor animale mari cu arme de calibru mic, chiar şi cu proiectile
unice sau alice mari (poşuri) trase din arme lise, dar loviturile cu astfel de arme şi muniţii nu
sunt de regulă eficiente, motiv pentru care nu s-au admis şi nu este etic să fie admise la
vânătoare. Se cunoaşte, de exemplu, cazul unui urs împuşcat la o stupină, de o doamnă
care trăgea foarte bine, cu o armă de calibru 5,6 l.r. Dar doamna fusese campioană la tir şi a
ochit ursul, ce se uita spre ea, cu cca. 2 cm deasupra liniei ochilor. Acest exemplu de
excepţie nu ne poate determina pe noi, ca reprezentanţi responsabili ai intereselor unor
trăgători diferiţi - buni, mediocri şi mai puţin buni - să fim de acord cu scăderea calibrului
armelor şi caracteristicilor muniţiei sub o anumită limită moralmente admisibilă. Fiind la
curent cu prevederile actuale ale Ordinului intrat în vigoare, repetăm opinia că şi aşa s-a
scăzut prea mult ştacheta pentru anumite specii (cerb,urs).
Încheiem prin a preciza încă ceva, pentru a nu lăsa loc la nici un fel de critici
nemeritate la adresa noastră: nu nouă, propunerilor noastre sau susţinerilor
reprezentanţilor noştri se datorează excluderea nedreaptă a armelor de calibru 5,6x35,
cunoscute sub denumirea de „Hornet”, de la vânătoare şi nici excluderea proiectilului unic,
tras din arme lise, de la vânarea căpriorului.
Într-un stat de drept legea şi reglementările legale subsidiare ei, care trebuie întocmai
respectate chiar dacă ne plac sau nu ne plac, nu au fost, nu sunt şi nu credem că pot fi
atributul unui ONG precum AGVPS, oricât de recunoscut profesional ar fi, ci exclusiv al
organismului statului împuternicit prin lege în acest sens. Ca să fie cât se poate de clar
pentru oricine susţine, din ignoranţă sau rea intenţie, altceva.
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