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C�tre Parchetul General 
Domnule Procuror General, 

 
Subscrisa FPAM, prin dl.Marius Marinescu, preşedinte fondator, şi dl. Mircea �erb�noiu, 
pre�edinte,  în conformitate cu prevederile art.289 Cpp, formuleaz� prezenta plângere 
penal� privind urm�toarele infrac�iuni privind cruzimea fa�� de animale:  

- a) uciderea animalelor, cu inten�ie;  
- b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive; 
- k) desp�r�irea puilor de mam� pân� la vârsta de minimum opt s�pt�mâni 

de via��; 
fapte prev�zute de legea nr.9/2008 ( legea „Marinescu”), care modifică şi 
completează legea 205/2004 republicat� , respectiv art.6 alin.2 lit.a �i b,  �i 
pedepsite conform prevederilor art.14 alin.2 din OUG155/2001 republicat�; 

- complicitate la infrac�iunile de mai sus, 
 
comise de c�tre participan�ii la partida de vân�toare de la Balc, organizat� de numitul 
�iriac Ion, pe fondul de vân�toare de�inut de c�tre Asocia�ia de Vân�toare  
Waidmansheil. 

 
Începând cu data de 15.12.2016, pe fondul de vân�toare de la Balc, jude�ul Bihor, se 
organizeaz� o aşa-zisă  „partid� de vân�toare” în scopul masacrarii a circa 200 de 
mistre�i, la care particip� o serie de miliardari ai lumii. 
Domeniul de la Balc este o zon� împrejmuit� cu gard electrificat, din perimetrul c�reia 
animalele nu au nicio �ans� de a se salva. Astfel, acestea cad victime indivizilor care 
practic� uciderea animalelor ca distrac�ie �i nu ca sport. 
Conform legii,  prin vân�toare se intelege ac�iunea de pândire, c�utare, stârnire, 
urm�rire, h�ituire sau orice alt� activitate având ca scop capturarea ori uciderea 
exemplarelor din speciile prev�zute în anexele nr. 1 �i 2, aflate în stare de libertate. Or, 
în condi�iile date, animalele nu sunt libere, ci înmul�ite, crescute �i de�inute în �arcuri 
electrificate, f�r� posibilitatea de a se refugia în afara domeniului, sfarsind impuscate 
barbar, sub deviza „men�inerea echilibrului ecologic”. Trebuie men�ionat faptul c� 
femelele cu pui sunt cele mai expuse macelului. De regulă,  puii sunt insă cruţaţi doar 
pentru a ajunge în bătaia armelor anul viitor. 
În aceste condi�ii, consider�m c� se înc�lc� legea vân�torii precum �i legea cadru de 
protec�ie a animalelor, ac�iunea nefiind decât una de ucidere f�r� discern�mânt a 
animalelor special înmul�ite �i crescute în acest sens, pentru „distrac�ie” �i nu pentru 
men�inerea echilibrului ecologic. Amintim c�, pentru jude�ul Bihor,  Asocia�ia de 
Vân�toare  Waidmansheil are aprobat� cea mai mare cot� de recoltare a mistre�ilor, 
180 de exemplare, ob�inut�, se pare, prin trafic de influen�� �i abuz în serviciu din 
partea unor  func�ionar publici. 
Fapt pentru care v� solicit�m s� dispune�i cercetarea cu celeritate �i bun� credin�� a 
faptelor sesizate �i tragerea la r�spundere penal� a f�ptuitorilor. 

 
 

           Marius Marinescu ,                                            Mircea Șerbănoiu,  
           Preşedinte fondator FPAM                                  Preşedinte FPAM 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


