
 

1 

 

Federaţia pentru Protecţia Animalelor şi Mediului (FPAM) 
Sediul: Tulcea, str. Aleea Merişor, bl.A3, sc.B, ap.4, jud. Tulcea 

Adresă corespondenţă: Tudor Vladimirescu, str. Brăilei nr.83, jud. Brăila, C.P. 817180 
Cod de înregistrare fiscală: 29517677 

www.fpam.ro ; e-mail: office@fpam.ro 
Cont IBAN: BCR - RO69RNCB0048125803920001 

 
Cātre: 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE A 

ROMÂNIEI 

 

 

Federaţia pentru Protecţia Animalelor şi Mediului (FPAM), înţelegem sā înaintam prezenta 

 

SESIZARE A ORGANELOR DE URMARIRE PENALĂ 

 

În legāturā cu folosirea, dar şi iniţierea proiectului şi realizarea stemei municipiului Odorheiu Secuiesc, judeţul 

Harghita, precum şi în ceea ce priveşte condiţiile adoptîrii Hotārârii de Guvern privind aprobarea stemei 

municipiului Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita
1
, care cuprinde elemente grafice ce incitā la savarşirea de 

cruzimi asupra animalelor, , fiind o formā manifestā de instigare la savârşirea de infracţiuni (art.368 C.Penal). 

 

 

 

EXPUNEREA FAPTELOR 

 

Reprezentarea graficā a stemei municipiului Odorheiu Secuiesc cuprinde elemente manifeste susceptibile a 

instiga la sāvârşirea infracţiunilor de cruzime asupra animalelor şi braconaj, precum şi de naturā a fi perceputā 

ca referindu-se la o „tradiție” de ucidere a acestei specii  protejate la  nivel european (dar şi a animalelor, în 

general) inducând sau, dupā caz, potenţând un sentiment de aversiune (sau cel puţin lipsā de respect, 

compasiune) faţā de aceastā specie (şi nu numai). 

 

 
 

                                                 
1
 https://gov.ro/ro/media/comunicate/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-sau-de-care-guvernul-a-luat-act-in-

edinta-din-19-august-2021&page=1 

http://www.fpam.ro/
mailto:office@fpam.ro
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Aceasta, în condiţiile în care autoritāţile au obligaţia nu doar de a proteja aceste specii (şi animalele, în general), 

dar şi de a încuraja un anumit comportament şi chiar crearea unei culturi bazatā pe respectul dintre om şi 

animal. 

 

Concret: 

 

Din simpla observare („simpla vedere”) a stemei, şocheazā elementul grafic reprezentat de „un braț de carnație, 

armat cu argint, îndoit în cot, care ține în bar  o spad  cu mânerul  i garda de aur, iar lama de ar int  care 

 tr pun e un cap de ur   run  cu oc ii  nc i i  de culoare natural ”. 

 

Mesajul ce poate fi perceput de orice persoanā (ne raportām la „tiparul abstract” al omului mediu, cu o bazā 

culturalā şi experienţā suficientā) este unul clar: „un urs ucis„ .Existā elementele concrete ce permit 

reprezentarea cognitivā a mesajului clar cā „uciderea este permisā” , fapt considerat chiar „o mândrie localā”; 

altfel spus, un îndemn explicit (lipsit de orice echivoc) la adoptarea unui astfel de comportament criminogen. 

 

Aşadar, observām reprezentarea în corelaţie a urmātoarelor:  

- spada – care, în concepţia comunā, este perceputā ca instrument de luptā menit sā producā uciderea 

adversarului, 

- capul de urs mort,  

- spada care strāpunge capul 

 

elementele tipice pentru a transmite mesajul „uciderea unui urs”, mesaj care, în contextul dat, – stema unei 

localitāţi -, dupā cum menţionam mai sus, reprezintā un îndemn la violenţā faţā de animale, în general, şi faţā de 

aceasta specie, în special. 

 Sā ne gandim la copii! Ce înţeleg ei din aceste simboluri ingrozitoare, din aceastā sabie care strāpunge un cap 

de urs şi o inima? Sensibilitatea lor suferā o traumā puternicā, un îndemn subliminal la omor. 

 

 

Argumentul formal trecut în descrierea heraldicā, şi anume cā „brațul armat, capul de urs  i sabia amintesc de 

vitejia  i dârzenia locuitorilor din zon ”,  este fie cu rea credinţā prezentat (pentru a camufla o realitate evidentā 

– mesajul transmis), fie suferā de o vāditā fracturā logicā, cât timp, un cap de urs înfipt într-o sabie nu poate 

semnifica decât uciderea ursului de sabie, şi nu valori distincte (fārā legaturā). 

Alta era situaţia dacā elementele grafice erau distincte şi neconjugate (capul în sabie). 

 

O astfel de faptā întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevazutā de art. 368 C.Penal (Instigarea 

public ) alin. (1),  ce stipuleazā : “ Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, s  

s vâr easc  infracțiuni se pedepse te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend , f r  a se putea dep  i 

pedeapsa prev zut  de lege pentru infracțiunea la s vâr irea c reia s-a instigat”. 
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Relativ la caracterul ilegal şi infracţional al uciderii unui urs (şi a unui animal, în general) ne raportām,, în 

esenţā, la urmātoarele norme juridice internaţionale, europene şi naţionale: 

 

I.      Dreptul Internațional 

1.      Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale s lbatice 

Articolul 1 alineatul (1) din Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale 

s lbatice(4) define te noțiunile de „arie de r spândire”  i de „capturare”: „În sensul prezentei convenții 

[…] (f)      «arie de r spândire» înseamn  toate zonele de uscat  i de ap  în care tr ie te o anumit  specie 

migratoare, în care r mâne temporar, pe care le traverseaz  sau peste care zboar  în orice moment pe ruta 

sa de migrare obi nuit ; si, sunt interzise, formele de «capturare» ce, înseamn  capturare (stricto sensu), 

vânat, pescuit, prindere, h rțuire, ucidere deliberat  sau tentativ  de angajare în oricare dintre aceste 

acțiuni; 

2. Convenția de la Berna din 1979 

Articolul 6 din Convenția de la Berna(5) conține de asemenea dispoziții privind protecția speciilor: 

„Toate p rțile contractante iau m surile legislative  i administrative adecvate  i necesare pentru asigurarea 

conserv rii speciale a speciilor faunei s lbatice menționate în anexa II. Pentru aceste specii se interzic: 

(a)      toate formele de captur , deținere  i ucidere intenționat ; […]”  Ursul, este menționat în anexa II la 

Convenția de la Berna ca fiind o specie de faun  strict protejat . 

II.      Dreptul Uniunii 

1.      Directiva Habitate 

Prima tez  a considerentului (15) al Directivei Habitate prive te protecția speciilor: 

„[…] pentru a completa [Directiva p s ri(6)], trebuie instituit un sistem general de protecție pentru 

anumite specii de flor   i faun .” 

 Articolul 1 literele (b), (f)  i (i) din Directiva Habitate define te mai multe noțiuni: 

„[…] 

(b)      habitate naturale înseamn  areale terestre sau acvatice care se disting prin anumite caracteristici 

geografice, abiotice  i biotice naturale sau seminaturale; 

[…] 

(f)      habitatul unei specii înseamn  mediul descris de factori abiotici  i biotici specifici, în care se 

reg se te o specie la orice stadiu al ciclului s u biologic; 



 

4 

 

[…] 

(i)      stadiul de conservare a unei specii înseamn  efectul unui ansamblu de factori care influențeaz  

specia respectiv , putând afecta aria de extindere natural  pe termen lung a speciei  i abundența 

populației acesteia pe teritoriul prev zut la articolul 2. 

Stadiul de conservare este considerat «corespunz tor» dac : 

–        datele de dinamic  a populației pentru specia respectiv  indic  faptul c  specia se menține pe 

termen lung ca element viabil al habitatelor sale naturale; 

–        aria de extindere natural  a speciei nu se reduce  i nici nu ameninț  s  se reduc  în viitorul 

apropiat  i 

–        specia dispune  i este foarte probabil c  va continua s  dispun  de un habitat suficient de 

extins pentru a- i menține populația pe termen lung; 

[…]” 

  Articolul 2 alineatul (1) din Directiva Habitate descrie finalitatea acesteia: 

„Obiectul prezentei Directive este s  contribuie la menținerea biodiversit ții prin conservarea habitatelor 

naturale  i a speciilor de flor   i faun  s lbatic  de pe teritoriul statelor membre în care se aplic  tratatul.” 

Articolul 4 alineatul (1) din Directiva Habitate reglementeaz  modul în care statele membre selecteaz  

siturile pe care le propun pentru protecție: 

„Pe baza criteriilor stabilite în anexa III (Etapa 1)  i a informațiilor  tiințifice pertinente, fiecare stat 

membru propune o list  de situri de pe teritoriul s u, indicând, pentru fiecare dintre ele, tipurile de 

habitate naturale din anexa I  i speciile indigene din anexa II ad postite de respectivul sit. Pentru speciile 

de faun  cu arii mari de extindere, siturile corespund acelor teritorii din aria de extindere a respectivelor 

specii care prezint  elementele fizice sau biologice esențiale pentru viața  i reproducerea lor. […] 

[…]” 

Articolul 12 din Directiva Habitate conține obligațiile esențiale privind protecția speciilor: 

„(1)      Statele membre iau m surile necesare pentru a institui un sistem de protecție riguroas  a speciilor 

de animale enumerate în anexa IV litera (a) în aria lor de extindere [natural ], interzicând: 

(a)      orice form  de capturare sau ucidere deliberat  a specimenelor din aceste specii în natur ; 

(b)      perturbarea deliberat  a speciilor respective, în special în timpul perioadei de reproducere, 

cuib rire, hibernare  i migrare; 

(c)      distrugerea deliberat  sau culegerea ou lor din natur ; 
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(d)      deteriorarea sau distrugerea ariilor de reproducere sau de odihn . 

(2)      Pentru speciile respective, statele membre interzic deținerea, transportul, vânzarea sau schimbul, 

precum  i oferirea spre schimb sau vânzare a specimenelor luate din natur , cu excepția celor luate legal, 

înainte de punerea în aplicare a prezentei directive. 

[…]” 

Articolul 16 alineatul (1) din Directiva Habitate conține derog ri de la articolul 12: 

„Statele membre pot deroga de la dispozițiile articolelor 12, 13, 14  i 15 literele (a)  i (b), cu condiția ca 

derogarea s  nu afecteze negativ menținerea populațiilor din speciile respective la un stadiu corespunz tor 

de conservare în aria lor de extindere natural   i în m sura în care nu exist  o alternativ  satisf c toare la 

derogare, în urm toarele scopuri: 

(a)     pentru a proteja fauna  i flora s lbatic   i pentru a conserva habitatele naturale; 

(b)    pentru a evita daunele grave asupra recoltelor, efectivelor de animale, p durilor, exploatațiilor 

piscicole, apelor  i altor forme de proprietate; 

(c)     în folosul s n t ții  i siguranței publice sau pentru alte motive cruciale de interes public major, 

inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic  i în situații care ar avea efecte benefice de 

importanț  major  asupra mediului; 

(d)     în scopuri educative  i de cercetare, pentru repopulare sau pentru reintroducerea anumitor specii, 

precum  i pentru operațiunile de reproducere necesare acestor scopuri, inclusiv propagarea 

artificial  a plantelor; 

(e)     pentru a permite, în condiții de strict  supraveghere, dup  criterii selective  i la un nivel limitat, 

prelevarea sau deținerea de anumite specimene din speciile enumerate în anexa IV, în num r limitat, 

stabilit de autorit țile naționale competente.” 

Litera (a) din anexa IV la Directiva Habitate menționeaz , printre altele, Ursul 

III.      Dreptul Național 

  Articolul 4 punctul 14 din Ordonanța de Urgenț  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei  i faunei s lbatice (denumit  în continuare „Ordonanța de Urgenț  

nr. 57/2007”) define te noțiunea de „mediu natural” dup  cum urmeaz : 

„ansamblul componentelor, structurilor  i proceselor fizico-geografice, biologice  i biocenotice naturale, 

terestre  i acvatice, având calitatea de p str tor al vieții  i generator de resurse necesare acesteia”. 

Articolul 33 alineatul (1) din Ordonanța de Urgenț  nr. 57/2007 transpune articolul 12 alineatul (1) din 

Directiva habitate: 
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„Pentru speciile de plante  i animale s lbatice terestre, acvatice  i subterane, prev zute în anexele nr. 4 A 

 i 4 B, cu excepția speciilor de p s ri,  i care tr iesc atât în ariile naturale protejate, cât  i în afara lor, sunt 

interzise: 

(a)      orice form  de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau v t mare a exemplarelor aflate în mediul 

lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

(b)      perturbarea intenționat  în cursul perioadei de reproducere, de cre tere, de hibernare  i de migrație; 

(c)      deteriorarea, distrugerea  i/sau culegerea intenționat  a cuiburilor  i/sau ou lor din natur ; 

(d)      deteriorarea  i/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihn ; 

(e)      recoltarea florilor  i a fructelor, culegerea, t ierea, dezr d cinarea sau distrugerea cu intenție a 

acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

(f)      deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum  i oferirea spre schimb sau 

vânzare a exemplarelor luate din natur , în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.” 

Articolul 38 din Ordonanța de Urgenț  nr. 57/2007 prevede derog ri de la interdicțiile prev zute la 

articolul 33 alineatul (1). Potrivit articolului 38 alineatul (2), derog rile se stabilesc prin ordin al conduc torului 

autorit ții publice centrale pentru protecția mediului  i p durilor, cu avizul Academiei Române. 

Potrivit articolului 52 litera (d) din Ordonanța de Urgenț  nr. 57/2007, nerespectarea prevederilor articolului 33 

alineatul (1) constituie infracțiune  i se pedepse te cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amend . 

Amintim cā,  potrivit art. 1 din HOTĂRÂRE nr. 25 din 16 ianuarie 2003 privind stabilirea metodologiei de 

elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor: 

„(1) Stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, denumite în continuare heraldica teritorial , 

simbolizeaza, într-o form  concentrata, tradiţiile istorice, precum şi realitatile economice şi social-culturale 

locale, specifice fiec rei unit ţi administrativ-teritoriale. 

(2) Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea stricta a normelor ştiinţei şi artei heraldice şi a traditiilor 

româneşti în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia Naţionala de Heraldica, Genealogie şi 

Sigilografie a Academiei Române, denumita în continuare Comisia Naţionala. 

(3) Proiectul stemei poate fi realizat de autorit ţile administraţiei publice locale prin mijloace proprii sau de 

c tre graficieni heraldisti abilitaţi de Comisia Naţionala. Macheta originala se realizeaz  manual, cu respectarea 

culorilor şi metalelor specifice heraldicii.” 

În raport cu cele de mai sus, vā solicitām a efectua cercetāri, atât faţā de cei care au iniţiat, realizat un astfel de 

insemn grafic, cât şi faţā de cei care au aprobat şi, respectiv, utilizeazā o astfel de „stemā”. 

 

Probe: înscrisuri. 

 

 



 

7 

 

 

                                                                     Cu stimā, 

 

                                                               Marius Marinescu 

                                                             preşedinte fondator 

 

                                             

                                                              Mircea Şerbānoiu 

                                                                    preşedinte 

 

 

                                                         avocat Artin Sarchizian 

 

 

 

 

 

Data:  27.08.2021 

 


