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04.10.2016 
 

Către Guvernul României 
 

Domnule Prim-Ministru, 
 

Recunoaşterea drepturilor animalelor a fost unul dintre elementele de bază ale fundaţiei 
pe care s-au clădit toate ţările civilizate. 
 

Legile de protecţie a animalelor din toate ţările civilizate sunt extrem de bine alcătuite, 

prevăd pedepse foarte mari pentru fapte de cruzime şi sunt aplicate cu prioritate de către 

autorităţi, pentru că se ştie că doar aşa se poate opri escaladarea spre violenţă împotriva 

oamenilor. 
 
Faptul că Romania înca bâjbâie în negura imoralităţii, sclavagismului, abuzului şi 

violenţei în toate formele, este consecinţa lipsei de implicare a factorilor de decizie, a 
autorităţilor, a mass-media şi chiar a noastră în eradicarea acestui fenomen extins, al 

cruzimilor faţă de animale. 
 
În data de 02.10.2016, cu doua zile înainte de Ziua Mondială a Animalelor, între orele 

11:00 şi14:00, în Piata Victoriei din Bucureşti a avut loc un eveniment organizat de 
FPAM (Federatia pentru Protectia Animalelor si Mediului) pentru promovarea şi 

susţinerea drepturilor animalelor din România. 
La eveniment s-au avut în vedere toate formele de cruzime faţă de animale, începând cu 
abuzurile asupra animalelor sălbatice şi continuând cu cele comise în stradă, ecarisaje, 

laboratoare, circuri, grădini zoologice, abatoare, ferme, etc.  
 
În această zi solemnă vă solicităm următoarele: 

1. Promovarea unui act normativ prin care să interziceţi vânătoarea în România, 
aşa cum şi alte state au făcut-o; 

2. Promovarea unui act normativ privind stoparea eutanasierii cainilor care nu 
suferă de boli incurabile,  fapt reglementat de legislatia specifica dar si de 
Declaratia nr.26/2011 referitoare la gestionarea populatiei canine în Uniunea 

Europeană,  respectiv Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2012,  
referitoare la strategia Uniunii Europene pentru protecţia şi bunăstarea animalelor, 
care “solicită statelor membre să adopte strategii cuprinzătoare de gestionare a 

populaţiei canine, care să includă măsuri precum legi anti-cruzime şi de control al 
populaţiei canine, promovarea procedurilor veterinare, inclusiv vaccinarea 

antirabică şi sterilizarea, indispensabile pentru limitarea numărului câinilor 
nedoriţi şi promovarea unei proprietăţi responsabile a animalelor de companie, 
astfel cum a fost solicitat în declaraţia sa din 13 octombrie 2011”; 
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3. Impunerea, prin ministerele de resort, Politiei Romane (IGPR), Politiei Sanitare 
Veterinare a Animalelor (ANSVSA), respectiv parchetelor si instantelor de judecata 
respectarea şi aplicarea legilor in cazul faptelor de cruzime fata de animale, comise 

de către persoane fizice, juridice dar si autoritati publice. De asemenea, Politia 
Animalelor sa inceteze de a se manifesta ca o institutie butaforica, iar 
conducereasa nu mai fie numita politic, ci alcatuita din specialisti, iubitori de 

animale si responsabili.  Aceasta entitate este de dorit sa functioneze ca un 
“SMURD” al animalelor; 

4. Să cereţi Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor renunţarea la proiectul care 

prevede uciderea unui numar de 552 exemplare de ursi, 657 exemplare de lupi si  
482 de exemplare de pisici salbatice, aceste animale fiind protejate de legislatia 
interna si internationala, respectând astfel prevederile art.12 alin.1 din Declaraţia 

Universală a Drepturilor Animalelor – „Orice act care implică sacrificarea unui 
număr mare de animale sălbatice este un genocid, altfel spus, o crimă împotriva 
speciei”; 

5. Se emiteţi un act normativ prin care, în conformitate cu prevederile art.14 alin.1 

din Declaraţie, organismele de protecţie şi de salvare a animalelor să fie 
reprezentate la nivel guvernamental. 
 

 
Cu consideraţie, 

 
 
 MARIUS MARINESCU                                                  MIRCEA SERBANOIU 

Presedinte fondator FPAM                                               Presedinte FPAM 
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