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Vlad GHEORGHE 

Member of the European Parliament 

Uniunea Salvați România (România) 

 
   Nr. MEP/USRPLUS/333/25.11.2021 

 

INTERPELARE 

Către: Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți 

Obiectul interpelării: Stadiu plângeri formulate de dl. Daniel Bodnar (revenire) 

  

 Prin interpelarea înregistrată sub nr. MEP/USRPLUS/283/29.10.2021 am solicitat de la 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți o situaţie cu plângerile formulate de dl. Daniel Bodnar. 

Urmare a răspunsului emis de acest Parchet pentru interpelarea mea și având în vedere  

 Prevederile art. 28, alin. (1) din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar 

cu mass-media aprobat prin Hotărârea 197/17.09.2019 ’’Comunicarea de informaţii privind 

stadiul actelor de cercetare reprezentanţilor mass-media poate fi făcută numai după ce există 

suspect în cauză. Dacă fapta ce formează obiectul dosarului penal prezintă un grad de pericol 

social ridicat sau justifică un interes deosebit pentru public pot fi comunicate informaţii despre 

începerea urmăririi penale cu privire la faptă şi măsurile dispuse în cauză pentru identificarea 

făptuitorului sau strângerea probelor, cu excepţia situaţiei în care prin transmiterea acestor 

informaţii s-ar periclita rezultatul anchetei.’’ 

 Plângerile formulate de dl. Daniel Bodnar prezintă un interes public major prin prisma 

obiectului lor. Dosarele constituite pe rolul  Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți sunt 

supuse atenţiei publice chiar de către petent,  care şi-a expus de nenumărate ori nemulțumirea în 

mediul online, cu privire la obținerea unor informații despre stadiul plângerilor sale și cu privire la 

durata foarte mare de soluționare a acestora, 

revin prin prezenta şi vă adresez din nou rugămintea de a-mi răspunde cu bună-credinţă la 

următoarele întrebări referitoare la dosarele aflate pe rolul acestui Parchet, respectiv la 

dosarele penale nr. 2965/P/2020 (având ca obiect infracţiunile de lovire sau alte violențe, 

distrugere și amenințare), nr. 3255/P/2020 (având ca obiect infracţiunea de distrugere), nr. 

3793/P/2020 (având ca obiect infracţiunea de distrugere), nr. 3993/P/2020 (având ca obiect 

infracţiunea de amenințare), nr. 3994/P/2020 (având ca obiect infracţiunea de amenințare), nr. 

220/P/2021 (având ca obiect infracţiunea de vătămare corporală din culpă), nr. 434/P/2021 

(având ca obiect infracţiunile de fals intelectual și fals în înscrisuri sub semnătură privată), nr. 

278/P/2021 (având ca obiect infracţiunea de amenințare), nr. 661/P/2021 (având ca obiect 

infracţiunea de distrugere), nr. 3924/P/2021 (având ca obiect infracţiunea de lovire sau alte 

violențe, 

1. În ce stadiu se află fiecare dosar dintre cele menționate mai sus? 

2. În concret, câte dintre aceste dosare au fost soluționate și care este soluția dispusă în 

aceste dosare? Solicit o situație defalcată per dosar și data când acesta a fost soluționat. 
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3. De ce nu au fost soluționate până în momentul de față, dosarele care au cel puţin un an 

de la începerea urmăririi penale? 

 

 Menționez că numărul și obiectul acestor dosare mi-a fost comunicat de Inspectoratul de 

Poliție Județean Suceava prin adresa înregistrată sub nr. R/63000/09.11.2021, anexată mai jos.  

 

 Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris la adresa de e-mail 

vlad.gheorghe@europarl.europa.eu. 

 

 

Vă mulțumesc, 

Vlad GHEORGHE 
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