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INTERPELARE
Adresată: Gărzii Forestiere Suceava (d-lui Inspector Șef Mihai Gășpărel)
Obiectul interpelării: Stadiu sesizări dl. Daniel Bodnar

Urmare a sesizărilor transmise de activistul de mediu dl. Daniel Bodnar privind
transporturile ilegale de lemn efectuate cu ansamblul de autovehicule având numerele de
înmatriculare SV-95-YSA, respectiv SV-75-YSA, înregistrate la Garda Forestieră Suceava sub nr.
1221/28720/23.12.2020 ați dispus confiscarea a 12,59 mc lemn rotund răşinoase şi aţi aplicat o
amendă contravențională în valoare de 12.000 lei.
Având în vedere că potrivit art. 68 alin. (21) din Codul silvic din 19 martie 2008 (Legea nr.
46/2008) – Republicare ’’Transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, în
volum de peste 10 mc, neînsoţite de documentele specifice de transport prevăzute la alin. (1),
constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă sau cu închisoare de la 6 luni la un an şi cu
confiscarea materialelor lemnoase care fac obiectul transportului.’’, iar potrivit alin. (22) din
acelaşi Cod ’’Sunt supuse confiscării mijloacele de transport materiale lemnoase şi orice alte
bunuri care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea infracţiunii
prevăzute la alin. (21).’’
Vă rog să îmi comunicaţi dacă în această cauză aţi dispus şi confiscarea mijlocului de transport. În
concret, ce alte măsuri aţi dispus ulterior verificărilor efectuate împreună cu Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Suceava?
De asemenea, solicit să îmi transmiteți şi următoarele situaţii:
- O situaţie exactă cu plângerile depuse de dl. Daniel Bodnar şi stadiul în care se află acestea
până în momentul de față, ce măsuri au fost luate şi câte dintre aceste plângeri au fost
soluţionate.
- O situaţie defalcată pentru anii 2019, 2020 şi 2021 cu câte autovehicule au fost confiscate
pentru transport ilegal de material lemnos, specificând în acest sens şi cantitatea de lemn
care a făcut obiectul contravenţiei/infracțiunii.
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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