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26 iulie 2019 

 

Către : 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ  ICCJ 

şi 

DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE 

 

 

Federaţia pentru Protecţia Animalelor si Mediului (FPAM), CIF 29517677, 

organziaţie nonguvernamentală, constituită în baza OG26/2000, cu domiciliul ales 

pentru comunicarea actelor de procedură la Bucureşti, str.Heleşteu nr.3, 

formulează prezenta 

 

PLANGERE PENALA 

 

 Privind: 

(1) conditiile de emitere ale Ordinul de Ministru ( al mediului) 
pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs 
și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul 
prevenirii unor daune importante, in iulie 2019 de catre dna. 
Ministru – Gratiela GAVRILESCU1. 

(2) Conditiile de intocmire a referatului de aprobare, pentru 
emiterea Ordinului  pentru aprobarea nivelului de intervenție în 
cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității 
populației și în scopul prevenirii unor daune importante, semnat 
de catre Eugen Constantin URICEC2 

(3) Verificarea conditiilor de obtinere a Referatul de aprobare nr. 
15955/ECU/05.06.2019 al Direcției Biodiversitate, Ținând seama 
de Avizul nr. 312/CJ/05.06.2019 

                                                 
1
 Sursa: http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2019-06-10_Ordin%20derogari%202019.pdf 

 
2
 sursa: http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2019-06-

10_referat_Ordin%20derogari%202019.pdf 

 

http://www.fpam.ro/
mailto:office@fpam.ro
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2019-06-10_Ordin%20derogari%202019.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2019-06-10_referat_Ordin%20derogari%202019.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2019-06-10_referat_Ordin%20derogari%202019.pdf
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(4) Conditiile de emitere a derogariilor in perioada 2017-2019  si 
modului de punere in executare, avand in vedere ca potrivit  
constatarilor efectuate in referatul de aprobare ( pct. 2) se 
arata ca „în baza Ordinului nr. 1169/2017 pentru aprobarea 
nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în 
interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii 
unor daune importante, au fost capturate în vederea relocării un 
număr de 27 de exemplare din specia urs, iar 105 exemplare au 
recoltate” Termenul recoltate, semnifica ucise, iar: pe de o parte, 
ordinal 1169/2017 preevdea ca amsura prioritara, solutii non-
letale, iar pe de alta parte, imensa majoritate a ordinelor emis 
ein baza acestui act ( individual, pentru fiecare exemplar).  

(5) Conditiile de intocmire a referatelor de aprobare, pentru 
emiterea Ordinelor prin care, in perioada 2017-2019 au fost, 
emise derogarii, referate intocmite si de catre numita 
Daniela DRĂCEA, directero in cadrul Ministerului Meidului3. 

 

 

 In cauză, există suspiciuni rezonabile, privind  modul – vădit illegal - în 

care a fost emis acest Ordin, din iulie 2019, precum si modul in care, au fost 

acordate derogari individuale in baza Ordinului 1169/2017, in perioada 2017-

2019, prin care au fost incalcate in mod esential dispozitiile internationale4 si 

nationale ce reglementeaza protectia speciilor de urs si lup, fiind astfel in 

prezenta unui abuz in serviciu si instigarea publica la savarsirea de infractiunii 

(art.368 alin. 2 C.Pen.) respectiv, instigarea la savarsirea infractiunii prevazuata 

si sactionata la art. 25 din Legea 205/2004 privind protectia animalelor 

republicata (uciderea, fara drept a unui animal). 

 

EXPUNEREA FAPTELOR: 

 

 

                                                 
3
 Sursa: http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2019-07-17_referat%20aprobare%20urs_BV.pdf 

 
4
 Directivei Consiliului 92/42/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică 

pentru a evita astfel de evenimente neplăcute măsura uciderii animalelor sălbatice fiind pe placul mafiei 

vânătorilor.„Statele membre iau măsurile necesare pentru a evita, pe teritoriul ariilor speciale de 

conservare, deteriorarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor, precum şi perturbarea speciilor pentru care au 

fost desemnate respectivele arii, în măsura în care perturbările respective ar putea fi relevante în sensul obiectivelor 

prezentei directive.” 

 

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2019-07-17_referat%20aprobare%20urs_BV.pdf
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OBSERVATII PREALABILE: 

 

Speciile de urs brun (Ursus arctos) si lup (canis lupus) au regimul juridic de SPECII 
DE ANIMALE IMPORTANȚĂ COMUNITARĂ fiind astfel “SPECII PROTEJATE” 
 

In considerarea importantei Comunitare a acestor specii, prin Directiva 
79/409/CEE, a fost  instituit un sistem general de protecție pentru anumite specii de 
floră și faună; întrucât trebuie adoptate măsuri de gestionare pentru anumite specii, 
dacă stadiul lor de conservare impune acest lucru, măsuri care pot include 
interzicerea anumitor metode de capturare sau de ucidere, oferind în același timp 
posibilitatea de derogare în anumite condiții; In completarea acestui instrument 
European, vine  si DIRECTIVA 92/43/CEE A CONSILIULUI din 21 mai 1992 
privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică, cu reglementari specifice. 

 
Ca regula, prin documnetele internationale antereferite, transpuse in legislatia 
nationala prin actele normative la care ne vom referii in continuarea, se instituie 
interdictia uciderii acestor specii, interdictei de ordine publica Europeana. 
 
In mod expes, aceasta interdictie este cuprinsa si in LEGE Nr. 13 din 11 martie 
1993 România a aderat  la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a 
habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, data de la 
care, dispozitiile acestei Conventii, fac parte din coprpul legilativ intern, devenind 
obligatorii, avand valoare de “lege” in ierarihia actelro normative.   
 
Numai prin exceptie, articolul 16 din Directiva 92/43/CEE prevede conditiile 
exceptionale in care pot fi acordate derogari, si anume: (1)   Statele membre pot 
deroga de la dispozițiile articolelor 12, 13, 14 și 15 literele (a) și (b), cu condiția ca 
derogarea să nu afecteze negativ menținerea populațiilor din speciile respective la 
un stadiu corespunzător de conservare în aria lor de extindere naturală și  < în 
măsura în care nu există o alternativă satisfăcătoare la derogare, în 
următoarele scopuri >  Deopotriva, si in art. 8 din Conventia de la Berna, si anume: 
. Cu condiţia să nu existe o altă soluţie satisfăcătoare şi derogarea să nu 
dăuneze supravieţuirii populaţiei implicate, fiecare parte contractantă poate să facă 
derogări de la dispoziţiile art. 4, 5, 6, 7 şi de la interdicţia de utilizare a mijloacelor 
avute în vedere la art. 8 
 
Astfel, pentru a fi in prezenta unei situatii in care, se pot acorda derogarii, trebuie 

analizat, atat la momentul emiterii Ordinului de Ministru, privind “cota de interventie” 

emis in 2017, si respectiv 2019, dar si, la emiterea fiecarui Ordin individual (in 
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parte, pentru fiecare exemplar) daca nu existe o alta soluţie satisfăcătoare, fapt 

care stabileste obligatia ferma  in sarcina organului emitent, de a identifica astfel de 

solutii, si apoi, motivate in mod adecvat, a le inlatura ca “nesatisfacatoare”. 

 

In investigarea cauzei de fata, solicitam organelor judiciare sa verifice, 

respectarea legii, din perspectiva sus amintita, anume, daca au fost analizate in mod 

adecvat aceste solutii alternative, atat la emiterea Ordinului din iulie 2019, cat si, 

pentru fiecarea Ordin individual, respectiv 105 in baza carora, exemplarele de urs au 

fost ucise, care au fost mijloacele identificarea, si care a fost motivarea inlaturarii 

acestora ca „nesatisfacatoare”. 

 

Din lecturarea referatelor de aprobarea/necesitate, rezulta „in clar” ca astfel de 

mijloace alternative, nu au fost analizate in concret, si cu atat mai putin, au fost 

considerate ca nesatisfacatoare. In plus, in cursul acestor ani, atat organizatiile NG 

nationale, cat si cele internationale, au propuse diverse solutii, non-letale, care 

puteau si trebuiau analizate. In plus, era in sarcina lucratorilor ministerului mediului 

sa identifice astfel de solutii. In plus,  fiind o chestiune de ordine publica europeana, 

puteau si trebuiau sa ia modelul altor state. Astfel, printr-o simpla verificare pe 

internet, puteau gasi zeci de modalitati5. 

 

O eventuala aparare cum ca au analizat, nu poate fi retinuta, cata vreme in curpinsul 

actelor normative, si a referatelor de specialitate, nu exista astfel de mentiuni, si 

daca existeau, ele nu sunt rezonabile, cat timp, nu au fost analizate, si argumentat 

inalturate pentru fiecare caz in parte. 

 

Solicitam totoata, a se analiza daca, pentru fiecare exemplar ucis, a fost 

respectat  ordinul de minsitru, mai exact daca prevedea si „ecoltarea”- din cei 

105 de ursi ucisi, in perioda 2017-2019 

 
 

I. Temeiul Juridic al sesizarii: 

 

Confrom art. 297 C.Pen. Abuzul în serviciu reprezinta  Fapta funcționarului public 

care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește 

în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor 

                                                 
5
 http://www.provinz.bz.it/forst/download/CAPITOLO_3_PACOBACE_rev_def.doc 
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sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se 

pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a 

ocupa o funcție publică. 

 

Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie, ce potrivit art. 1 se aplica si celor care “a) care exercită o functie publică, 

indiferent de modul în care au fost investite, în cadrul autorităţilor publice sau 

instituţiilor publice” deasemnei, prevede ca “sunt obligate sa indeplineasca 

indatoririle ce le revin din exercitarea functiilor, atribuţiilor sau insarcinarilor 

încredinţate, cu respectarea stricta a legilor şi a normelor de conduita 

profesionala, şi să asigure ocrotirea şi realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale 

cetatenilor, fără să se foloseasca de functiile, atribuţiile ori insarcinarile primite, 

pentru dobandirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte 

foloase necuvenite” – articolul 2. 

 

Prin Decizia nr.405 din 15 iunie 2016, Curtea Constituțională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.246 din Codul penal din 1969 şi 

ale art.297 alin.(1) din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin 

sintagma "îndeplineşte în mod defectuos" din cuprinsul acestora se înţelege 

"îndeplineşte prin încălcarea legii" 

 

Raportat la situatai sesizata: 

 

1. Prin LEGE Nr. 13 din 11 martie 1993 România a aderat  la Convenţia privind 

conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la 

Berna la 19 septembrie 1979, data de la care, dispozitiile acestei Conventii, fac 

parte din coprpul legilativ intern, devenind obligatorii, avand valoare de “lege” 

in ierarihia actelro normative6. 

 

Scopul acestei “legi” este unul clar determinat, respectiv, asigurarea conservării florei 

şi faunei sălbatice şi habitatelor lor naturale, în special a speciilor şi habitatelor a 

căror conservare necesita cooperarea mai multor state, şi promovarea unei astfel de 

cooperări - art.1  

 

                                                 
6
 Conform art. 11 alin. 2 din Constituţia României, tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte 

din dreptul intern 
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Iar la Articolul 6, se instituie o serie de interdicti, cu privire la “speciile de fauna 

sălbatică enumerate în anexa nr. II” respectiv, se interizice a) orice formă de 

capturare intenţionată, de deţinere şi de ucidere intenţionată; b) degradarea sau 

distrugerea intenţionată a locurilor de reproducere sau a zonelor de repaus; c) 

perturbarea intenţionată a faunei sălbatice, mai ales în perioada de reproducere, de 

dependenta şi de hibernare în asa fel încât perturbarea să aibă un efect semnificativ 

în ce priveşte obiectivele prezentei convenţii; d) distrugerea sau culegerea 

intenţionată a oualor în natura sau deţinerea lor, chiar goale;e) deţinerea sau 

comercializarea interna a acestor animale vii sau moarte, inclusiv a animalelor 

naturalizate, şi a oricărei părţi sau produs al lor, uşor identificabil, obţinut din animal, 

când această măsură contribuie la eficacitatea dispoziţiilor prezentului articol. 

 

2. Totodata, prin Legea nr LEGE nr. 49 din 7 aprilie 2011 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, privind  transpunerea  Directivei 92/43/CEE privind conservarea 

habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice. 

 

In acest act normativ, se preevde ca :  

 

Art. 33 1) Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi 

subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A 

şi 4 B, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile 

naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise: a) orice formă de recoltare, 

capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor 

natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; Facem precizarea ca atat 

speciile  Ursus arctos (Urs brun) cat si lup (Canis lupus) fac parte din anexa 4A. 

 

Art. 38 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 33 alin. (1)-(4) şi ale art. 37 alin. (1), 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte derogări, prin ordin al 

conducătorului acesteia, cu avizul Academiei Române, cu condiţia să nu existe o 

alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menţinerii 

populaţiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor 

natural şi numai în următoarele situaţii: a) în interesul protejării faunei şi florei 

sălbatice şi al conservării habitatelor naturale; b) pentru prevenirea producerii unor 

daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/83289
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/
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pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri; c) în interesul sănătăţii şi securităţii 

publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau 

economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu; 

d) în scopuri de cercetare ştiinţifică şi educaţie, de repopulare şi de reintroducere a 

acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop, 

inclusiv pentru răspândirea artificială a plantelor;e) pentru a permite, în condiţii strict 

controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea 

unui număr limitat şi specificat de exemplare din speciile prevăzute în anexele nr. 4 

A şi 4 B. 

 

Norma legala, permite si anumie derogari de la regula inscrisa la art. 6, care insa, 

sunt  permise in anumite conditii, ce sunt inscrise la art. 9  

1. Cu condiţia sa nu existe o alta soluţie satisfăcătoare şi derogarea sa nu 

dăuneze supravietuirii populaţiei implicate, fiecare parte contractantă poate să 

facă derogări de la dispoziţiile art. 4, 5, 6, 7 şi de la interdicţia de utilizare a 

mijloacelor avute în vedere la art. 8:- în interesul protecţiei florei şi faunei;- 

pentru a preveni producerea de pagube importante culturilor agricole, 

septelului, pădurilor, fondului piscicol, apelor şi altor forme de proprietate;- în 

interesul sănătăţii şi securităţii publice, securităţii aeriene sau altor interese 

publice prioritare;- în scopuri de cercetare şi de educaţie, de repopulare, de 

reintroducere ca şi pentru creştere;- pentru a permite, în condiţii strict 

controlate, pe o baza selectiva şi într-o anumită măsura, capturarea, deţinerea 

sau orice alta exploatare judicioasă a anumitor animale şi plante sălbatice în 

număr redus.2. Părţile contractante vor prezenta Comitetului permanent un 

raport bianual asupra derogarilor făcute în virtutea paragrafului precedent. 

 

De remarcat ca speciile de urs si lup, vizate de OM, se regasesc in anexa II a Legii 

(Conventiei, ratificate) si prin urmare, conditiile de derogarea sunt cele expres si 

limitative prevazute la art. 9. 

 

In acest context legislativ, a fost emis Ordinul de Ministru ( al mediului)  pentru 

aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urși și lupi, în interesul 

sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante. 

In iulie 2019 a fost semnat ORDINUL Minsitrului Mediului, pentru aprobarea 

nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și 

securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante. 
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Dispozitiile ordinului sunt urmatoarele: 

Art. 1 - (1) Prezentul ordin reglementează condițiile de 

implementare a derogărilor de la statutul de specii strict protejate, stabilit 

prin legislația națională de mediu în vigoare, pentru speciile lup și urs, cu 

condiţia să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să 

nu fie în detrimentul menţinerii populaţiilor speciilor menționate într-o 

stare de conservare favorabilă în arealul lor natural, numai în 

următoarele situaţii: a) pentru prevenirea producerii unor daune 

importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice şi 

pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri; 

b) în interesul sănătăţii şi securităţii publice. 

 

(2) Măsurile reglementate in vederea soluționării situațiilor 

prevăzute la alin. (1) vizează capturarea, deținerea și transportul în 

scopul relocării a exemplarelor de urs sau lup, precum și recoltarea 

acestora în oricare din stadiile ciclului lor biologic.  

Art. 2 – (1)  n vederea atingerii obiectivelor stabilite la art. 1 alin. (1), se aprobă 
numărul maxim de derogări aplicabile la nivel național în cazul speciilor urs și 
lup, după cum urmează:  a) urs (Ursus arctos) - 140 exemplare;  b) lup (Canis 
lupus) - 94 exemplare; 

(2) Exemplarele din speciile urs și lup prevăzute la alin. (1) rămân la dispoziția 
autorității publice centrale pentru protecția mediului, pentru situațiile prevăzute 
la art. 1.  

Art. 3 – (1) Exemplarele din speciile urs și lup prevăzute la art. 2 pot fi recoltate 
prin metoda “la pândă” sau pot fi capturate în vederea relocării. 
 

(2) Capturarea, relocarea sau recoltarea exemplarelor din speciile urs și lup în 
condițiile alin. (1) se poate realiza numai cu acordul autorității publice centrale 
pentru protecția mediului, prin Direcția Biodiversitate, în baza următoarelor 
documente:  

a) punct de vedere al unei comisii constituită din reprezentanți ai agențiilor 
teritoriale pentru protecția mediului și al comisariatelor județene ale  ărzii 
 aționale de Mediu, desemnați prin decizie a conducătorului structurii 
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teritoriale, respectiv prin decizia comisarului general al  ărzii  aționale de 
Mediu, la propunerea comisarilor șefi.  

b) procese verbale întocmite conform Hotărârii  uvernului nr. 1679/2008 
privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevă ute de  egea v nătorii 
 i a protec iei fondului cinegetic nr          , precum  i obliga iile ce revin 
gestionarilor fondurilor cinegetice  i proprietarilor de culturi agricole, silvice  i 
de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, și/ sau alte documente 
justificative relevante, după caz;  

c) avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz; 
(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) se va solicita şi obţine autorizaţia de 
mediu pentru recoltare/ capturare, cu o valabilitate maximă de 60 de zile. 
(4) Exemplarele capturate/recoltate în aceste condiții se deduc din numărul 
total de exemplare prevăzut la art. 2. 
(5) Capturarea, relocarea sau recoltarea exemplarelor din speciile urs și lup în 
condițiile alin. (2) se realizează în prezența personalului tehnic de specialitate, 
după ce au fost monitorizate și identificate.  

In procedura de transparenta, a fost publicata si un „ referat de aprobare”  semnat de 
catre secretar de stat Eugen Constantin URICEC  

In care se justifica masura extrema a derogarii prin aceea ca:  

„  nă la această dată în baza Ordinului nr. 1169/2017 pentru 
aprobarea nivelului de interven ie în cazul speciilor de urs  i lup, în 
interesul sănătă ii  i securită ii popula iei  i în scopul prevenirii unor 
daune importante, au fost capturate în vederea relocării un număr de 27 
de exemplare din specia urs, iar 105 exemplare au recoltate. Pentru 
specia lup au fost emise avize de derogare pentru recoltarea unui număr 
de 11 exemplare din care au fost recoltate 5 exemplare.  

 a ba a elaborării prezentului ordin au stat prevederile art. 38 alin. 
(2) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, aprobată cu modificări  i completări prin Legea  

nr          şi ale Ordinului ministrului mediului şi al ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009 privind 
procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protec ie a speciilor 
de floră şi faună sălbatică.  
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 umărul de 140 de exemplare din specia urs  i    de e emplare 
din specia lup, acordat ini ial prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 
1169/2017 reprezintă media aritmetică a ultimilor 5 ani împăr ită la 2.  

In rest, 

-  NU se face nici un fel de referire la vreo eventuala solutie alternativa (non 

letala), care, eventual sa fi fost identificata si apoi, considerata – motivat -  

neindestulatoare fata de pretinsa situatia de exceptie. 

-   acesta desi, in spatiul public, organizatiile nonguvernamentale, reprezentantii 

societatii civile, au expus – pe modelul altor tari, europene – astfel de solutii, 

care cum se observa, au fost ignorate de catre emitentul actului, si totodata, 

reactia societatii este una ferm negativa in contra acestui act – 120.000 

semnatari ai petitiei contra ordinului de ministru. 

 

Rezulta asadar ca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de abuz in 

serviciu, fapta prevazuta si sanactionata de art. 297 C. penal, faptă careia, faţă de 

calitatea emitentului, în raport cu disp. Art. 1 din  Legea nr.78/2000 pentru 

prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, apreciem că intra în 

competenta de urmarire a DNA. 

 

In continuarea, fata de imprejurarea ca prin acest Ordin de Ministru, se confera 

posibilitatea “recoltarii” – uciderii acestor specii de ursi, apreciem ca fapta constituie 

o veritabila instigare la savarsirea unor astfel de acte, care, fata de argumentele sus 

redate ar fi contrare legii, context in care, am fi in prezenta infractiunii prevazuta la 

art. 25 din Legea 205/2004 privind protectia animalelor republicata (uciderea, fara 

drept a unui animal), si cum, instigarea este publica, fapta intruneste si 

elementele constitutive ale infractiunii de “ instigarea publica la savarsirea de 

infractiuni” prevazuat la art. 368 Cod Penal, care prevede ca  

(1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să 

săvârșească infracțiuni se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu 

amendă, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la 

săvârșirea căreia s-a instigat. 

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este comisă de un funcționar public, pedeapsa 

este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se 

putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-

a instigat. 
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* 

În raport cu toate acestea, va solicitam efectuarea de cercetari fata de cele 

sesizate, si tragerea la raspunderea penala a autorilor. 

 

Cu stima, 

PREŞEDINTE FPAM – Mircea Şerbănoiu 

  


