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INTERPELARE 
Către: POLIŢIA ORAŞULUI SOLCA 

Obiectul interpelării: Confiscarea mijloacelor de transport 

  

 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).’’  
 Conform celor susţinute de Garda Forestieră în adresa nr. 24933/17.11.2021, cu privire la 

cauza ce a format obiectul unei petiţii privind transporturile ilegale de lemn efectuate cu ansamblul 

de autovehicule având numerele de înmatriculare SV-95-YSA, respectiv SV-75-YSA, transmise în 

decembrie 2020, de activistul de mediu dl. Daniel Bodnar, Poliţia Oraşului Solca nu a considerat 

fapta de natură infracţională şi nu a dispus indisponibilizarea celor două mijloace de 

transport. În acest caz, s-a dispus confiscarea cantității totale de 12,59 mc material lemnos şi 

s-a aplicat o amendă contravențională în valoare de 12.000 lei. 

 Având în vedere acestea, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Cum interpretaţi articolul 68 alin. (21) din Codul silvic din 19 martie 2008 (Legea nr. 

46/2008) – Republicare? Poate constitui obiectul unei infracţiuni transportul cu un ansamblu de 

vehicule (autocamion + remorcă), unde se identifica material lemnos ilegal în total de peste 10 mc? 

2. Pentru ansamblul de autovehicule având numerele de înmatriculare SV-95-YSA, respectiv 

SV-75-YSA este adevărat că ați dispus confiscarea materialului lemnos și ați aplicat sancțiunea cu 

amenda contravențională? De ce nu au fost aplicate prevederile art. 68 alin. (21) din Codul silvic 

din 19 martie 2008 (Legea nr. 46/2008)? 

3. Câte autovehicule/vehicule au fost confiscate de către Poliţia Oraşului Solca pentru 

transport ilegal de material lemnos din 2019 până în prezent? Solicit o situație defalcată per 

cantitatea de lemn identificată ca fiind  ilegală, per contravenţia/infracțiunea săvârșită, per an și 

per mijlocul de transport care a facut obiectul confiscării. 

 

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

vlad.gheorghe@europarl.europa.eu. 

 

Anexez: Adresa Gărzii Forestiere nr. 24933/17.11.2021. 

 

Vă mulțumesc, 

Vlad GHEORGHE 
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