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12.10.2016 
 

C�tre Parchetul General 
 

Domnule Procuror General , 
 

Subscrisa FPAM, în conformitate cu prevederile art.289 Cpp, formuleaz� 
prezenta plângere penal� privind urm�toarele infrac�iuni: 

- cruzime fa�� de animale, omorârea animalelor, cu inten�ie 
respectiv provocarea de traume fizice �i psihice prin orice 
mijloace (legea nr.9/2008, art.6 alin.2 lit.a �i j din legea 205/2004 
republicat�, fapte pedepsite conform art.14 alin.2 din 
OUG155/2001 republicat�);  

- braconaj; 
- complicitate la infrac�iunile men�ionate mai sus; 
- abuz în serviciu (art.297 Cod Penal). 

 
comise de: 
- reprezentan�ii autorit��ilor publice sau private care au ucis cu 
bestialitate puiul de urs în SIBIU, în data de 12.10.2016; 
- vân�torul/vân�torii care a/au efectuat manopera de împu�care a 
puiului de urs în intravilanul municipiului Sibiu; 
-prefectul jude�ului Sibiu care a dat, se pare, ordinul de împu�care a 
ursului. 
 
În fapt, 
 
În Municipiul Sibiu, zona Ibis, se semnaleaz� prezen�a unui urs în 
libertate. H�ituit (h�ituire prezentat� de majoritatea televiziunilor) 
agresat de jandarmi �i alte persoane de „(ne)speciali�ti în capturarea 
animalelor s�lbatice” , ursul încearc� s� se salveze de ac�iunea 
iresponsabil� a acestor persoane, care au interesul panic�rii animalului, 
dar �i a cet��enilor. Astfel, „urm�ritorii” iresponsabili au provocat 
traume psihice animalului care, derutat, nu a f�cut decât s� se fereasc� 
de o posibil� v�t�mare fizic�. A�a cum a declarat, în prim� faz�, 
purt�torul de cuvânt al IPJ Sibiu, ursul nu a provocat pagube �i nu a pus 
în pericol via�a niciunei persoane. 
Lipsa preg�tirii persoanelor care au încercat capturarea acestuia a dus la 
comiterea infrac�iunilor enumerate mai sus. 
Ursul este o specie strict protejat�, atât prin conven�ii interna�ionale 
�i Directive europene, cât �i prin legea na�ional� în profil. 



Utilizarea armei letale (de vân�toare) nu poate fi folosit� decât în limitele 
Legii nr.407/2006 republicat� �i numai pentru exercitarea vân�torii în 
fondurile de vân�toare. „Exercitarea vân�torii se face în scopul asigur�rii 
echilibrului ecologic, amelior�rii calit��ii popula�iilor faunei de interes 
cinegetic, cercet�rii �tiin�ifice, precum �i în scop didactic sau recreativ-
sportiv”.  
Ursul face parte din speciile cinegetice care „se vâneaz� în num�rul, în 
locurile, prin metodele, în perioadele �i cu mijloacele admise de lege, potrivit 
aprob�rii date de administrator, cu respectarea reglement�rilor subsidiare, 
privind autorizarea, organizarea �i practicarea vân�torii.” (art.24 din Legea 
nr. 407/2006 republicat�). 
Constituie infrac�iune de braconaj �i se pedepse�te cu închisoare de la 6 
luni la 3 ani sau cu amend� „vân�toarea în intravilan, altfel decât în 
condi�iile art. 34;” (art.42 alin.1 lit.h din legea 407/2006 republicat�). 
 
Tranchilizarea �i relocarea este metoda civilizat�... dar neaplicat�. 
 
Pentru aceste argumente solicit�m organelor de cercetare tragerea la 
raspundere penala a faptuitorilor. 
 
În drept, 
 
Ne întemeiem plângerea pe dispozi�iile Legii nr.205/2004 republicat�, 
OUG nr.155/2001 republicat�, Legii nr. 407/2006 republicat� si ale Legii 
nr. 295/2005 actualizat� (art.37). 
 
 
 
 
 
 
        Marius Marinescu,                                         Mircea Serbanoiu, 
Presedintele fondator al FPAM                                Presedinte FPAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMNULUI  PROCUROR GENERAL AL PARCHETULUI DE PE 
LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE,  
AUGUSTIN LAZAR 

  


