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Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, 

CONSTAT: 

Prin ordonanţa din data de 26.09.2017 s-a început urmărirea penală cu privire la 

săvârşirea infracţiunilor de Tăiere ilegală de arbori, faptă prevăzută şi pedepsită de 

art.107 alin.I din Legea nr.46/2008 rep.- Codul Silvic, Neglijenţă în serviciu faptă 

prevăzută şi pedepsită de art. 298 din Codul Penal, cu aplicarea art. 309 Cod Penal, Uz 

de fals faptă prevăzută şi pedepsită de art. 323 din Codul Penal, toate cu aplicarea art. 

5 din Codul Penal. 

Conform actului de sesizare rezultă faptul că mai mulţi lucrători din cadrul Direcţiei 

Silvice Alba, Ocolul Silvic Gârda şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, facilitând în acest 

sens o creştere de amploare a tăierilor ilegale de masă lemnoasă, nu au asigurat 

respectarea prevederilor contractuale privind vânzarea şi exploatarea lemnului, nu au 

asigurat şi nu au controlat respectarea amenajamentelor silvice ale Ocoluli Silvic 

Gârda, au aprobat documente care nu erau conforme cu dispoziţiile legale, au emis 

autorizaţii de exploatare pentru partizi a căror acte de punere în valoare nu au fost 

verificate şi aprobate. Aceste aspecte sunt reliefate în Raportul privind controlul efectuat 

în perioada 17. 09.-01.11.2013 la Ocolul Silvic Gârda, din cadrul Direcţiei Silvice Alba. 

În fapt Direcţia Silvică Alba sesizează că reprezentanţii Ocolului Silvic Gârda, cu 

atribuţii în gestionarea fondului forestier, nu au întocmit documente justificative cu 

ocazia reducerii consistenţei arboretelui din unităţile amenajistice. Totodată s-a 

constatat că în cuprinsul administrării fondului forestier proprietatea publică a statului 

român, în suprafaţă de 13.995,6 ha., reprezentanţii ocolului au produs o pagubăfondului 

forestier naţional în valoare de 26,104,453 lei, reprezentând contravaloarea a 265,959,9 

mc. masă lemnoasă constatată lipsă, care nu a putut fi justificată de persoanele cu 

atribuţii în administrarea fondului forestier. 



În perioada 17.09.2013 01.11.2013 Regia Naţională a Pădurilor Romsilva a 
efectuat un control la Ocolul Silvic Gârda, din cadrul Direcţiei Silvice Alba, control care 
a avut ca obiect activitatea desfăşurată de către Ocolul Silvic Gârda în perioada 
ianuarie 2011 - septembrie 2013 în domeniile asigurării integritătii fondului forestier, 
amenajarea padurilor, comercializarea materialului lemnos, regenerarea pădurilor şi 
producerea puieţilor forestieri şi asigurarea serviciilor silvice în pădurile private, paza 
fondului forestier. 

Cu ocazia controlului au fost identificate nereguli însemnate in cantoanele: 6 
iarba Rea aflat în răspunderea pădurarului A  M , nr. 7 Buciniş, aflat in 
răspunderea pădurarului G  E , nr. 8 Şteiu, aflat în răspunderea pădurarului 
M D  şi nr. 9 Vârciorog, aflat în raspunderea pădurarului L  I . 

Perioada în care au avut loc tăieri ilegale în zonele enumerate s-au produs 
continuu, incepând cu anul 2005, cu o intensitate mai mare în perioada' 2008-2012 (fila 
4 raport de control). 

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, specifică în raportul de control că pe 
suprafaţa celor 4 cantoane silvice sustragerea ilegală a materialului lemnos s-a /acut în 
acelaşi mod, pe lângă tăierile de material lemnos, în timpul lucrărilor de punere în 
valoare, sau ulterior întocmirii actelor de punere în valoare, s-a folosit ilegal 
dispozitivul de marcare cu amprentă rotundă, înscriindu-se în actele de punere în 
valoare mai puţini arbori decât cei marcaţi sau diametre şi înălţimi mai mici decât cele 
reale. Marea majoritate a cioatelor provenite de la arborii tăiaţi poartă la bază un 
cioplaj care este înrăşinat, pe care se pot identifica proţiuni dintr-un contur circular şi 
urme de vopsea utilizată /apunerea în valoare în perioada 2011-2013 (maro, albastru şi 
roşu). Numarul acestor cioate este mult mai mare decât numărul arborilor înscrişi în 
actele de punere în valoare. Totodată s-a constatat faptul că în unele cazuri diametrele 
cioatelor sunt mult mai mari decât cele ce ar fi rezultat prin tăierea arborilor înscrişi în 
carnetele de inventariere, conform standardelor mentionate în tabele dendrometrice. 
Având în vedere situaţia din teren, organul de control a procedat pentru fiecare canton 
în parte la identificarea pagubelor pe categori astfel: arbori tăiati ilegal, /ară marcă, 
arbori tăiaţi ilegal, ale caror cioate au la bază un cioplaj despre care pădurarul 
responsabil a precizat că au făcut obiectul unor acte de punere în valoare şi masă 
lemnoasă tăiată în plus faţă de actele de punere în valoare rezultată ca urmare a 
subdimensionării elementelor dendrometrice ale arborilor înscrişi în carnetele de 
inventariere apartizilor. 

Concluziile controlului pe cantoane sunt următoarele: 

-cantonul silvic nr. 6 Iarba Rea, responsabil A  M  - total pagube constatate 
147, 7 m.c. cu o valoare de 40.398 lei. 

-cantonul silvic nr. 7 Buciniş, responsabil G  E  - total pagube constatate 498, 7 
mc cu o valoare de 82. 662 lei; 

-cantonul silvic nr. 8 Steiu, responsabil pădurar M  D  - total pagube constatate 
4.848,8 mc. cu o valoare de 1.376.685 lei, din care 1.362.449 lei contravaloarea 
arborilor identificaţi ca fiind marcaţi în plus cu un volum total de 4804, 1 m. c. 



-cantonul silvic nr. 9 Vârciorog responsabil pădurarul L  I  total pagube constatate 
2. 776, 7 m.c. cu o valoare de 1.033.993 lei, din care 693 287 lei contravaloarea arborilor 
identificaţi ca fiind marcaţi în plus cu un volum de 1483, 8 m. c. 

Actul de control a mai concluzionat că reprezentanţii Ocolului Silvic Gârda au 
tratat superficial lucrările de reîmpădurire a suprafeţelor de teren de pe care s-a 
exploatat masa lemnoasă, precizandu-se astfel că pe o suprafaţă de 566 ha. regenerarea 
este necorespunzătoare ceea ce înseamnă obligativitatea realizării de lucrări de 
împăduriri pe cel puţin 447 ha., valoarea lucrărilor de împădurire a suprafeţei de 447 

ha. constituind o pagubă adusă fondului forestier, pagubă estimată la valoarea de 
3. 752.868 lei. 

Raportul de control nr. 12.634/2013 precizează că în perioada 2002-2012, 

perioada amenajamentului silvic, s-au tăiat ilegal din UP III Iarba Rea şi UP IV Biharia, 
un volum de masă lemnoasă de 257. 688 mc. cu o valoare estimată de 23.570. 715 lei, 
/ară a se preciza cantitatea de masă lemnoasă exploatată pe ani, modalitatea de 
exploatare şi producere a pagubei, a cauzelor care au favorizat dispariţia masei 
lemnoase din cele 4 cantoane silvice. De asemenea raportul de control concluzionează 
că în perioada vizată de control, 2011-2013, au/ost constatate tăieri ilegale în volum de 
8.271,9 mc. masă lemnoasă cu o valoare de 2.533. 738 lei. 

Martorul I  M  I  inginer silvic, participant la acţiunea de control 
desfăşurată de Romsilva la sfârşitul anului 2013, a declarat că modalitatea de control a 
constat în inventarierea cioatelor marcate din fiecare partidă, din numarul total 
scăzandu-se cele evidenţiate în actele de punere in valoare (APJI). Pentru aceste cioate a 
fost calculată masa lemnoasă şi valoarea acesteia. Cu ocazia acestei inventarieri s-au 
întocmit carnete de inventar masă lemnoasă în care au fost evidenţiate cioatele marcate 
şi tăiate ilegal cu precizarea culorii, mărcii. Nu a fost trecută seria mărci rotunde 
aplicată pe cioată deoarece aceasta nu s-a putut distinge la momentul controlului. 
Pădurea controlata este pădure de răşinonse, fapt pentru care în majoritatea cazurilor, 
marca a fost acoperită de răşină, organul de control putând distinge doar culoarea 
folosită. Folosirea unei culori cu ocazia marcării arborilor spre exploatare cu marcă 
rotundă se poate repeta la intervale de 3-4 ani. Există posibilitatea ca în aceeaşi zonă să 
fie pusă în valoare masă lemnoasă în mod repetat. De asemenea în cazul tăierilor de 
igienă, care se întâmplă de regulă primăvara sau toamna, se pot tăia arborii doborâţi de 
vânt, atacaţi de insecte, etc. În aceste cazuri este folosită culourea mărcii din anul 
respectiv şi poate fi folosită de asemenea marca rotundă. 

Martorul B  E  B , tehnician silvic în cadrul Ocolului Silvic 
Aiud, participant la acţiunea de control de la sfârşitul anului 2013, desfăşurată în 
cantonul 7 Buciniş, a declarat că a identificat mai multe cioate aferente unor arbori care 
nu erau marcate pentru exploatare, fiind taiate ilegal. Aceste cioate erau dispersate pe 
întreg teritoriul cantonului verificat, de regulă cioatele erau poziţionate în apropierea 
căilor de acces. Obiectul controlului a fost perioada 2010-2013. Cu ocazia instructajului 
participanţilor la control li s-a comunicat ca în cazul în care sunt identificate cioate 

nemarcate să se procedeze la marcarea acestora /ară a avea în vedere vechimea lor. 
Martorul a arătat că din experienţa sa poate aprecia vechimea aproximativă a cioatelor 
dar nu are expertiză în acest domeniu. Există posibilitatea ca printre cioatele marcate să 
fi fost marcate si cioate mai vechi de 3 ani. Cu ocazia verificărilor s-au întâmpinat 
dificultăţi în identificarea marcajelor. Au fost identificate cazuri în care era vizibilă 
vopseaua aplicată pe marcaj, dar seria mărcii nu a putut fi citită. De asemenea s-au 



identificat cazuri în care ţ!ra aplicată doar vopseaua de marcare fără să fie aplicată şi 
marca. 

Martorul S  G , tehnician silvic, participant la acţiunea de control 
în Cantonul nr. 8 Ştei, a declarat că activitatea de control s-a desfăşurat astfel: se 
deplasau la partida respectivă, inventariau toate cioatele din cadrul acesteia, apoi în 
urma unor măsurători identificau cioatele aferente arborilor, exploataţi conform APV
ului, iar diferenţa de cioate a fost considerată marcată şi exploatată nelegal. Au fost 
identificate situaţii referitoare la faptul că existată multe cioate pentru care nu exista 
autorizaţia de exploatare, arborii aferenţi lor nu se regăseau în APV-uri, însă cu toate 
acestea cioate erau marcate cu ciocan cu marcă rotundă. Acesta a mai precizat că s-au 
consemnat în scris fiecare cioată identificată aferent arborelui marcat şi tăiat ilegal, s-a 
menţionat în dreptul poziţiei arborelui culoarea cu care s-a aplicat marca rotundă, iar în 
cazul în care seria mărcii putea fi citită, identificată, aceasta a fost de asemenea trecută 
pe carnetul de inventar material lennos. Această serie a ciocanului rotund a putut fi 
citită în puţine cazuri datorită faptului că în cazul pădurilor de răşinoase ştampila 
mărcii este acoperită de răşină. În cazul rubricilor din carnetele de inventar material 
lemnos, aferente arborilor identificaţi ca marcaţi şi tăiaţi ilegal, în plus faţă de APV-uri, 
unde nu este trecută seria mărcii rotunde acolo aceasta nu a putut fi citită şi identificată 
cu certitudine. S  G  a declarat ca nu are cunoştinţe avansate în domeniul 
vechimii cioatelor, dar poate preciza că nu este convins că toate cioatele identificate au 
avut vechime de doar trei ani de zile. Culorile folosite la marcat urmează un ciclu de 
câţiva ani, existând posibilitatea ca o culoare să se repete la interval de 3 -5 ani. Din 
experienta sa poate aprecia ca a identificat cu ocazia controlului şi cioate mai vechi de 
trei ani care aveau culoarea identică cu cioate vechi de 1-3 ani. Neavând expertiză în 
stabilirea cu certitudine a vechimi acestora, ele au fost consemnate în actele de control şi 
au fost avute în vedere la calcularea pagubelor. 

S  G  nu poate aproxima numărul cioatelor identificate care se 
găseau în această situaţie. Acesta a mai precizat faptul că în zonele respective au mai 
fost exploatate partizi de masă lemnoasă cu mai mulţi ani în urmă şi există posibilitatea 
ca unele marcaje să provină din perioada respectivă şi nu din perioada supusă 
controlului. 

Martorul C  C , inginer silvic în cadrul Ocolului Silvic Băbeni, 
participant la controlul de la sfârşitul anului 2013 a declarat că nu există evidenţe din 
care să rezulte numărul copacilor existenţi pe suprafaţa unui canton la un moment dat 
pentru a se putea constata cu ocazia controlului numarul celor lipsă. Există însă 

evidenţe cu volumul de masă lemnoasă care poate fi extras într-un termen de 1 O ani 
dintr-o parcelă. Aceste evidenţe aproximează volumul de masă lemnoasă ce urmează a 
se exploata în termen de 1 O ani. Acesta a precizat că în urma controlului a constatat că 
în cazul cantonului verificat exista o practică, în sensul că pe marginea zonei aprobată 
spre exploatare existau arbori tăiaţi care nu purtau amprenta unui ciocan de marcat, de 
regulă rotund Cu alte cuvinte cei care au exploatat masa lemnoasă au extins zona 
pentru care deţineau autorizaţie, pe marginile ei. În cazul în care autorizaţia de 
exploatare este valabilă, răspunderea pentru toate neregulile constatate în zona de 
exploatare, aparţine societăţii care exploatează. La sfârşitul termenului pentru care a 
fost eliberată autorizaţia titularul acesteia predă printr-un proces-verbal de reprimire 
suprafaţa pădurarului. În caz că există acest document de reprimire şi se constată 
ulterior exintenţa unor arbori nemarcaţi şi tăiaţi, răspunderea pentru aceştia revine 
pădurarului. În zona verificată cu o singură exceptie pădurarul a reprimit în gestiune 



suprafaţa exploatată Cu ocazia controlului s-a procedat la marcarea cioatelor cu 

privire la care s-a apreciat că au o vechine de tăiere de până în trei ani, care nu purtau 

amprenta altei mărci sau a unui ciocan de marcat silvic. În zona verificată predomină 

răşinoasele, cioatele acestora degradându-se mai repede decât cele de foioase, acestea 

se înnegresc. Martorul a apreciind vârsta cioatelor apeland la experienta proprie, nu a 

fost însoţit cu ocazia controlului de un expert care să se pronunţe cu privire la vechimea 

cioatelor. Au fost identificate cioate tăiate de câteva zile despre care pădurarul nu a 

precizat nimic cu ocazia închiderii condicii la începutul controlului. În ceea ce priveşte 

vopseaua folosită pentru marcarea cioatelor tăiate ilegal, Ch  C  a aratat 

că nu poate aprecia un termen referitor la rezistenţa acesteia pe cioate expuse 

intemperilor, nu are asemenea cunoştinte. Din experienţă poate afirma că rezistenta 

vopselei este de circa 5 ani deşi el personal a observat, în câteva cazuri, şi mărci cu 

vopsea aplicate cu 15 ani în urmă, pe cioate de foioase. 

Analizând cele expuse mai sus rezultă faptul că deşi controlul a avut ca obiect 

activitatea desfasurată în cadrul Ocolului Silvic Gârda, în perioada 2011-2013, cu 

ocazia activităţii în teren au fost evidenţiate cioate şi volum de material lemnos a cărui 

tăiere a avut loc anterior anului 2011, aşa cum rezultă din dec/araţile inginerilor şi 

tehnicienilor silvici participanţi la control. Acest material lemnos a fost evaluat şi 

paguba a fost reţinută în sarcina pădurari/or responsabili. 

Ana/izand actul de control se constată că paguba produsă se ridică la suma totală 

de 2.533. 738 lei din care 2.055. 736 lei reprezintă contravaloarea arborilor identificaţi 

ca fiind marcaţi în plus. De asemenea raportul de control concluzionează faptul că în 

perioada 2002-2012, perioada amenajamentului silvic, s-au tăiat ilegal din UP III Iarba 

Rea şi UP IV Biharia, un volum de masă lemnoasă de 257.688 mc. cu o valoare estimată 

de 23. 570. 715 lei. Organul de control arată că diferenţa dintre volumul existent în anul 

2002 şi cel recoltat, înscris în actele de punere în valoare operate în amenajamente ar fi 

trebuit să existe pe teren, estimat ca atare prin amenajamentele silvice din anul 2002. În 

uma verificărilor s-a constatat că pe o suprafaţă de 260, 97 ha din UP III Iarba Rea şi pe 

o suprafaţă de 608, 4 ha. din UP IV Biharia, arbore/ele a fost recoltat integral, astfel că 

diferenţa dintre volumul prevăzut în amenajamentele din anul 2012, cel prevăzut în 

amenajamentele din 2002 şi volumul recoltat, înscris în actele de punere în valoare 

reprezintă volumul recoltat ilegal. 

Pentru a se estima valoarea pagubei s-a avut în vedere preţul mediu ponderat al 

unui metru cub de lemn de răşinoase produse principale, obţinut la licitaţile de masă 

lemnoasă pe picior desfăşurate în ultimii cinci ani. Existenţa infracţiunilor silvice 

trebuia stabilită prin raportare la ordinul autorităţii competente valabil la data comiterii 

faptei. 

Infracţiunea prevăzută de art. 107 din Legea nr. 46/2008 (Codul silvic) este 

infracţiune de rezultat. În cazul acesteia, urmarea imediată a infracţiunii este 

reprezentată de o pagubă într-un anumit cuantum (de o anumită valoare). Existenţa 

acestei infracţiuni şi, implicit, diferenţa faţă de contravenţiile corespunzătoare, 

prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. a) respectiv b) din Legea nr. 171/2010, depinde de 

valoarea pagubei, care trebuie să fie „ de cel pu/in 5 ori mai mare decât pre/ul mediu al 

unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei". De valoarea 

pagubei depinde nu numai existenţa infracţiunii în discuţie, dar şi încadrarea, fie în 

variantele tip, fie în cele agravate, (dacă valoarea pagubei este de cel puţin 20 de ori 

mai mare decât pre/ul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data 



comiterii faptei). Altfel spus, în cazul acestei incriminări, valoarea pagubei reprezintă un 
element constitutiv al infracţiunii, mai exact al laturii obiective a acesteia. În lipsa 
realizării urmării imediate, respectiv în cazul în care paguba nu atinge cuantumul 
prevăzut, fapta nu reprezintă infracţiune. Ea poate constitui o contravenţie 
corespunzătoare, dacă toate celelalte condiţii sunt îndeplinite. 

Până la data de 1 februarie 2014, dată ce a coincis cu intrarea în vigoare a 
Codului penal şi a Legii de punere în aplicare a acestuia, dispoziţiile prevăzute de art. 
107 din Codul silvic erau completate cu cele ale art. 123 din acelaşi act normativ, prin 
care se indica modul de stabilire a preţului metrului cub de masă lemnoasă, respectiv, 
,,prin ordin al conducătorului autorită/ii publice centrale care răspunde de silvicultură". 
Norma completatoare, fiind ea însăşi o normă de trimitere, introducea în conţinutul 
infracţiunii norma de referinţă, în speţă, ordinul conducătorului autorită/ii publice 
centrale care răspunde de silvicultură. 

În timpul controlului reprezentanţii Ocolului Silvic Gârda au contestat „verbal' ' 
volumul arboretelui prevăzut de amenajamentele silvice din anul 2002 ale UP I şi UP IV 
arătând că descrierea parcelară din anul 2002 nu a fost corectă, în sensul consemnării 
unor consecinţe şi volume mult mai mari decât cele reale, în scopul majorării 
posibilităţii recoltării de produse principale. Contestaţia este respinsă de organul de 
control care constat că nu există nici un document din care să rezulte dacă astfel de 
observaţii aufostjăcute şi înaintate ierarhic în perioada 2002-2013. 

Conform Legii 46/2008 art. 17-(1) Respectarea regimului silvic este obligatorie 
pentru toţi proprietarii sau deţinătorii de fond forestier. (2) Proprietarii fondului 
forestier au următoarele obligaţii în aplicarea regimului silvic: a) să asigure elaborarea 
şi să respecte prevederile amenajamentelor svice şi să asigure administrarea/servicile 
silvice pentru fondul forestier aflat în proprietate în condiţiile legii; b) să asigure paza şi 
integritatea fondului forestier; g) să exploateze masa lemnoasă numai după punerea în 
valoare, autorizarea parchetelor şi eliberarea documentelor specifice de către 
personalul abilitat. 

De asemenea art. 62 din Legea 46/2008 stipulează: 1) Exploatarea masei 
lemnoase se face după obţinerea autorizaţiei de exploatare şi predarea parchetului, cu 
respectarea regulilor silvice şi în conformitate cu instrucţiunile privind termenele, 
modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport ale materialului lemnos, 
aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale 

care răspunde de silvicultură. În zonele de deal şi de munte se dă prioritate tehnologilor 
bazate pe fi.micu/are. 

Art. 35 din Ordonanţa de urgentă nr. 59/2000 privind Statutul personalului sivic 
prevede că „Personalul silvic este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile 
Codului silvic, precum şi cele cuprinse în actele normative în vigoare, specifice 
domeniului silviculturii Art. 36 -(1) În executarea sarcinilor de serviciu personalul silvic 
din cadrul unitătilor silvice care administrează şi gestionează fondul forestier naţional, 
proprietate publică a statului, are obligaţia să cunoască şi să respecte dispoziţile 
prevăzute la art 35, precum şi prevederile actelor cu caracter normativ emise de 
autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Personalul silvic angajat al 
Regiei Naţionale a Pădurilor este obligat să cumoască şi să aplice întocmai deciziile 
conduceri acesteia". 



Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a Pădurilor -

Romsilva aprobat prin HG 229/2009 stipulează la art. 2- ''Romsilva are următoarele 

atribuţii şi competente principale: 

A. în domeniul silviculturii, exploatării şi prelucrării lemnului ... 9. organizează şi 

efectuează paza fondului forestier pe care îl administrează împotriva tăierilor ilegale de 

arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor, păşunatului, braconajului şi altor fapte 

păgubitoare precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor de păduri în fondul 

forestier pe care îl administrează, asigurând în acest sens dotarea tehnică necesară; 1 O. 

organizează şi execută, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, ale 

studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate prevăzute de lege, 

lucrările de regenerare şi de reconstrucţie ecologică a pădurilor pe care le 

administrează, precum şi cele de îngrijire a arboretelor tinere şi de întreţinere a 

regenerărilor; ... 17. Amplasează şi pune în valoare masa lemnoasă care urmează să se 

recolteze anual din pădurile pe care la administrează, în conformitate cu 

amenajamentele silvice; 18. Exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare 

a lemnului în pădurile pe care la administrează; 19. controlează provenienţa 

materialelor lemnose, a celorlalte produse specifice fondului forestier şi legalitatea 

circulaţiei acestora; 

HG 1076/2009 pentru aprobarea regulamentului de pază a fondului forestier 

stipulează: "Art. I Paza fondului forestier naţional împotriva ocupărilor ilegale de 

terenuri din fondul forestier, a tăierilor ilegale, a furturilor, a distrugerilor şi a 

degradării pădurilor sau a obiectivelor, de orice fel amplasate în fondul forester, a 

păşunatului, precum şi împotriva altor fapte păgubitoare pentru integritatea fondului 

forestier se organizează şi se execută potrivit Regulamentului de pază a fondului 

forestier, prevăzut în anexa care face parte inegrantă din prezenta hotărâre. " 

Anexa la HG 1076/2009 arată la art. 2 "Pazafonduluiforestier dintr-un canton 

se execută si se asigură de către pădurarul titular de canon printr-o spraveghere 

permanentă, luând măsuri speciale în locurile în care se înregistrează frecvent tăieri 

ilegale de arbori, păşunat neautorizat, incendii sau alte fapte de contravin regimului 

silvic." 

Art. 3 - Personalul silvic cu atribuţii de pază a fondului forestier are obligaţia să 

ia măsuri de prevenire a săvârşire de fapte care, potrivit prevederor legale, constituie 

contravenţii sau infracţiuni silvice, să identifice persoanele care le-au isăvârşit şi să ia 

măsuri în vederea sancţionării acestora şi recuperării pagubelor, potrivit legii. 

Art. 4 - (1) Predarea-primirea cantonului silvic se face pe bază de control de fond, 

de către şeful ocolului silvic sau împuternicitul acestuia, în urma căruia se încheie 

procesul-verbal de predare-primire a cantonului. 

Art. 6 - Pădurarul poartă răspunderea pentru modul în care îşi desfăşoară 

activitatea de pază a cantonului şi are în principal următoarele atribuţii: a) apără 

integritatea fondului forestier împotriva ocupării sau folosirii ilegale de terenuri, a 

tăierilor ilegale de arbori şi a sustragerii de lemn sau a altor produse ale pădurii, 

distrugerii construcţiilor, instalaţiilor, bornelor, culturilor, degradării arborilor, 

puieţilor şi lăstarilor, precum şi a oricăror fapte ilegale; ... c) identifică arborii infestaţi, 

rupţi, doborâţi de fenomene naturale şi raportează în scris şefului ierarhic; d) participă 

la stabilirea prejudiciului produs în raza cantonului prin tăirea, scoaterea din rădăcini, 

distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puieţilor şi lăstarilor şi acţionează 



pentru identificarea autorilor acestor fapte; e) identifică cioatele arborilor tăiaţi ilegal şi 
locurile arborilor scoşi din pământ şi le înregistrează în condica de serviciu; ... p) 
controlează circulaţia materialului lemmos în fondul forestier în vederea stabilirii 
provenienţei şi legalităţii transportului de materiale lemnoase; 

Acelaşi regulament stipulează şi obligaţilile şefului ocolului silvic în materia pazei 
fondului forestier „ art. 8 Şefului ocolului silvic răspunde de organizarea şi desfăşurarea 
activităţii pază a fondului forestier pe care îl are în administrare sau pe care ocolul 
silvic prestează servicii silvice, având următoarele atribuţii: a) ia măsuri pentru 
asigurarea integrităţii fondului forester administrat de ocolul silvic şi a celui pentru care 
acesta asigură servicii silvice; b) ia masuri pentru asigurarea cu continuitate a pazei 
fondului forester administrat de ocolul silvic şi a celui pentru care acesta asigură servicii 
silvice; c) organizează arondarea cantoanelor şi stabileşte pentru titularii acestora, prin 
fişele posturilor, atribuţiile specifice activităţii de pază; d) ia măsuri pentru ăntocmirea 
planului acţiunilor de pază şi al controalelor de fond şi parţiale şi urmăreşte 
îndeplinirea acestora, potrivit prevederilor prezentului regulament; e) coordonează şi 
controlează activitatea personalului cu atribuţii de pază din subordine; ... j) 
analizează/unar activitatea de pază, precum şi modul de soluţionare a actelor încheiate 
în cazul constatării săvârşirii de contravenţii şi infracţiuni silvice, stabilind măsurile 
care se impun; ... I) răspunde de finalizarea controalelor de fond sau parţiale, inclusiv a 
acţiunilor de predare-primire a cantoanelor silvice; ... m) aprobă actele de control de 
fond sau parţiale, rezultatele acţiunilor de control al circulaţiei materialului lemnos, 
precum şi alte note de control şi stabileşte sarcinile de serviciu pentru realizarea 
măsurilor specifice în aceste acte; 

Prin ordinul ministrului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1540/2011 au/ost 
aprobate Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, 
scoatere şi transport al materialului lemnos, instrucţiuni care reglementează autorizarea 
şi predarea spre exploatare a parchetelor, reguli silvice de exploatare a masei lemnoase, 
controlul respectarii regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, curăţirea şi 
reprimirea parchetelor. 

De asemenea în perioada 2008-2014 HG 996 2008 a reglementat normele 
referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la 
regimul spaţilor de depozitare a materialelor lennonse şi instalaţiilor de prelucrat lemn 
rotund 

Fiind sesizată cu excepţia de neconstituţonalitate a dispoziţilor prevăzute în 
Decizia nr. 518/2017 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 şi ale art. 298 din Codul penal, 
Curtea Constituţională a României a stabilit în motivarea excepţiei de 
neconstituţionalitate, că dispoziţiile criticate conţin o reglementare ambiguă, care 
încalcă principiul constituţional al legalităţii, potrivit căruia justiţia se înfăptuieşte în 
numele legii. Consideră că dispoziţiile art. 298 din Codul penal sunt lipsite de 
previzibilitate şi accesibilitate, întrucât, prin modul de definire a infracţiunii de 
neglijenţă în serviciu, nu poate fi determinat sensul sintagmei ''prin neîndeplinirea 
acesteia sau prin îndeplinirea defectuoasă", aşadar conduita care defineşte elementul 
material al infracţiunii. Invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 4 05 din 15 iunie 2016 
şi apreciază că, pentru identitate de raţiune, este necesar ca instanţa de control 
constituţional să constate că prin sintagma "îndeplineşte în mod defectuos" din cuprinsul 
normelor criticate se înţelege "îndeplineşte prin încălcarea legii". Arată că sfera 



situaţiilor care pot intra sub incidenţa dispoziţii/or art. 298 din Codul penal nu poate fi 

delimitată în mod obiectiv, întrucât textul de lege face referire la îndeplinirea atribuţiilor 

de serviciu care, în cazul angajaţilor, sunt menţionate generic în fişa postului. Or, acest 

document cuprinde doar sarcinile pe care angajatul trebuie să le îndeplinească, iar nu 

modalitatea prin care aceste îndatoriri sunt aduse la îndeplinire, astfel încât nu se poate 

aprecia, în mod obiectiv, dacă îndeplinirea atribuţiilor a fost sau nu defectuoasă. 

Consideră că dispoziţiile art. 298 din Codul penal nu îndeplinesc condiţia de claritate, 

sintagma "îndeplinire defectuoasă" având caracter ambiguu, totodată, norma penală 

criticată neavând caracter general, impersonal - interpretarea şi aplicarea normei 

criticate implicând aprecierea personală şi subiectivă atât a celui chemat să o respecte, 

cât şi a organului competent să facă aplicarea legii, putând să apară situaţii în care 

aceeaşi faptă să fie apreciată diferit de către instanţe de judecată diferite, prin aceasta 

fiind încălcat art. 21 alin. (3) din Constituţie. De asemenea apreciază că norma penală 

criticată nu este certă - certitudinea legii fiind de natură să prevină arbitrariul în 

interpretarea şi aplicarea sa de către judecător. Arată că cerinţa previzibilităţii, a 

clarităţii şi a caracterului accesibil al legii a fost consacrată la nivelul jurisprudenţei 

Curţii Europene a Drepturilor Omului şi, totodată, reţin că rigorile legiferării îşi găsesc 

expresia în normele de tehnică legislativă, invocând, în acest sens, dispoziţiile art. 7 alin. 

(4), art. 24 şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 2412000. Invocă jurisprudenţa instanţei de 

control constituţional în care s-a reţinut încălcarea condiţiilor de accesibilitate şi 

previzibilitate a textelor de lege examinate atât în control a priori, respectiv deciziile nr. 

453 din 16 aprilie 2008 şi nr. 71 O din 6 mai 2009, cât şi în control a posteriori, respectiv 

Decizia nr. 189 din 2 martie 2006. Apreciază că Decizia Curţii Constituţionale nr. 

196 din 4 aprilie 2013 prezintă relevanţă din perspectiva similitudinii criticilor formulate 

în invocarea excepţiilor de neconstituţionalitate. 

Curtea reţine că raţiunea incriminării faptei de neglijenţă în serviciu este similară 

celei pentru care este incriminat abuzul în serviciu, diferenţa între cele două infracţiuni 

distingându-se la nivelul laturii subiective - intenţia în cazul abuzului în serviciu, 

respectiv culpa cu prevedere (uşurinţa)/culpa fără prevedere sau simplă (neglijenţa) în 

cazul infracţiunii de neglijenţă în serviciu. Latura obiectivă a infracţiunii de neglijenţă în 

serviciu este formată, ca şi la infracţiunea de abuz în serviciu, din elementul material, 

însoţit de o cerinţă esenţială, urmarea imediată şi legătura de cauzalitate dintre 

activitatea ilicită şi rezultatul produs. Curtea reţine, de asemenea, că elementul material 

al laturii obiective al infracţiunii de neglijenţă în serviciu presupune încălcarea din 

culpă a unei îndatoriri de serviciu de către un funcţionar public sau de către o altă 

persoană încadrată în muncă (în cazul variantei atenuate prevăzute de art. 308 din 

Codul penal) prin cele două modalităţi normative, respectiv "neîndeplinirea" ori 

"îndeplinirea defectuoasă" a acesteia; 

Cu referire la infracţiunea de abuz în serviciu (inclusiv abuzul în serviciu contra 

intereselor persoanelor, incriminat în Codul penal din 1969), Curtea Constituţională a 

pronunţat Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 517 din 8 iulie 2016, prin care 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". 

Totodată, cu privire la abuzul in serviciu contra intereselor publice, incriminat in legea 

penală anterioară, Curtea Constituţională a pronunţat Decizia nr. 392 din 6 iunie 2017, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 30 iunie 2017, prin care 



a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 248 din Codul 
penal din 1969 sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma "îndeplineşte în mod 
defectuos" din cuprinsul acestora se înţelege "îndeplineşte prin încălcarea legii". 

Curtea a constatat că raportarea organelor judiciare la o sferă normativă largă 
care cuprinde, pe lângă legi şi ordonanţe ale Guvernului, şi acte de nivel inferior 
acestora, cum ar fi hotărâri ale Guvernului, ordine, coduri etice şi deontologice, 
regulamente de organizare internă, fişa postului, are influenţă asupra laturii obiective a 
infractiuni de abuz în serviciu prin extinderea acesteia la acţiuni sau inacţiuni ce 
definesc elementul material al laturii obiective a infracţiunii, dar care nu sunt prevăzute 
de acte normative de reglementare primară. 

S-a statuat ca neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuasă a unui act trebuie 
analizată numai prin raportare la atribuţii de serviciu reglementate expres prin legislaţia 
primară - legi şi ordonanţe ale Guvernului. 

De asemenea Curtea a reţinut ca ilicitul penal este cea mai gravă formă de 
încălcare a unor valori sociale, iar consecinţele aplicării legii penale sunt dintre cele 
mai grave, astfel că stabilirea unor garanţii împotriva arbitrariului prin reglementarea 
de către legiuitor a unor norme clare şi predictibile este obiligatorie iar comportamentul 
interzis trebuie impus de către legiuitor chiar prin lege ( înţeleasă ca act formal adoptat 
de Parlament, în temeiul art. 73 alin. (1) din Constiuţie, precum şi ca act material, cu 
putere de lege, emis de Guvern, în temeiul delegării legistative prevăzute de art. 115 din 
Constituţie, respectiv ordonanţe şi ordonanţe de urgentă ale Guvernului) neputând fi 
dedus, eventual, din raţionamente ale judecătorului de natură să substituie normele 
juridice. 

Curtea Constituţională a României a stabilit astfel că prin conceptul de "lege" 
trebuie să se înţeleagă atât actul autorităţii legiuitoare, respectiv Parlamentul cât şi că 
ordonanţele şi ordonanţele de urgenţă ale Guvernului care, sub aspect material, conţin 
norme de reglementare primară, având oforţăjuridică asimilată cu a legii. 

Atribuţiile de serviciu ale funcţionarilor referitoare la procesul de pază, 

referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la 
regimul spaţilor de depozitare a materialelor lemnoase şi instalaţiilor de prelucrat lemn 
sunt prevăzute în acte normative secundare. 

Prin urmare în condiţiile în care au fost încălcate atribuţii de serviciu 
reglementare de legislaţie secundară, în cauză sunt incidente considerentele şi 

dispozitivul Decizia nr. 518/2017 a Curţii Constituţionale a României aratate mai sus. 

La data de 10.03.2020, prin adresa nr. 273, Regia Naţională A Pădurilor -

Romsilva, 1 C.A.S. Bucureşti, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare şi Experimentare-Producţie 

Bistriţa, Secţia de Dezvoltare - Amenajarea Pădurilor, comunică că pentru Amenajamentul 

silvic pentru fondul forestier proprietate publică a Statului Român, administrat de DirecJia 



Silvică Alba, prin Ocolul Silvic Garda, în suprafaţă totală de 13.995,6 ha, întocmit în anul 

2001 de către R.NP. - L C.A.S. Bucureşti, Sta/iunea Bistriţa, aprobat prin Ordinul Ministrului 

nr. 321 din 18.05.2004, s-a utilizat procedeul de inventariere static, iar privitor la 

documentele întocmite cu ocazia invenarierii se arată că perioada de păstrare a acestora în 

arhivă a expirat de 8 ani. 

Prin adresele din data de 10.02.2020 şi 14.10.2020, conform măsurilor dispuse prin 

încheierea nr. 1957/203/2019 emisă de Judecătoria Cîmpeni, s-a solicitat Regiei Naţionale a 

Pădurilor - Romsilva, prin Direcţia Silvică Alba, următoarele: 

- care este, în fapt încălcarea îndatoririi de serviciu, prin neîndeplinirea căreia sau 

îndeplinirea defectuasă, cu arătarea dispozi/iei încălcate şi prevăzute într-o lege adoptată de 

Para/ament, ordonanţă sau ordonan/ă de urgenJă emisă de Guvern; 

- fiecare act material individualizat ( ce a făcut, ce nu a făcut, ce a făcut în mod 

defectuos, când, unde, în ce condiJii); 

- care sunt actele falisificate, individualizate pe fiecare act în parte, cu număr, dată 

şi cum au fost folosite acestea, care au fost consecinJele juridice concrete avute în vedere a 

se produce prin folosirea înscrisurilor falsificate, cine a falsificat aceste înscrisuri, cine le-a 

folosit; 

- probele, faptele şi împrejurările ce urmează a j dovedite, locul unde acestea se află, 

mijloacele prin care pot fi administrate; 

Ca urmare, Direcţia Silvică Alba, prin adresa nr. 12242/26.11.2020, arată că 

personalul împotriva căruia a formulat plângerile penale iniJiale, a produs un imens 

prejudiciu, întrucât au încălcat obliga/ia administrării fondului forestier naţional, au 

încălcat obliga/ia de a asigura paza şi integritatea fondului forestier, obliga/ia de realizare 

a lucrărilor de regenerare a pădurii, obliga/ia de a exploata masă lemnoasă numai după 

punerea în valoare, autorizarea parchetelor şi eliberarea documentelor specifice de către 

personalul abilitat, obliga/iile avute fiind prevăzute direct printr-o lege organică - Codul 

Silvic. în completarea adresei, se reiterează conţinutul Raportului de control nr. 

12634/21.11.2013. 

Totodată sunt înaintate pentru o parte dintre salaria/i, deciziile de încetare a 

contractului de muncă, toate conform prevederilor art. 55 lit.b din Codul Muncii, respectiv ca 

urmare a acordului păr/ilor, la data convenită, observându-se faptul că nu au fost recuperate 

presupusele prejudicii aduse angajatorului. 

În concluzie referitor la infracţiunea de Neglijenţă în serviciu faptă prevăzută şi 

-----+,p,eede-JMită de arJ;----298 din Codul Penal, în cauză-sun-t-ttplicabile prevederile art. -J-6-lit:-b---tza I 

C.proc. pen., fapta nu este prevăzută de legea penală iar în ceea ce priveşte fapta de Uz de 

fals faptă prevăzută şi pedepsită de art. 323 din Codul Penal, în cauză sunt incidente 

dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. a din C. proc. pen. fapta nu există 

Având în vedere faptele cercetate se observă faptul că Legea 46/2008 a fost modificată 

şi republicată, motiv pentru care prin ordonanţa din 22.06.2021 s-a dispus schimbarea 

încadrării juridice, din „Tăiere fără drept_de arbori din fondul forestier naţional indiferent de 



forma de proprietate" faptă prevăzută şi pedepsită de art. 108 alin. 1, lit. d, în noua formă, 

respectiv: ,,Tăierea fără drept de arbori din fondul forestier naţional, indiferent de forma de 
proprietate" faptă prevăzută şi pedepsită de art. 107 alin. 1/1, lit. c din Legea 46 din 2008 

mod 

Legea 46/2008 în vigoarea la data comiterii faptei prevedea: 
ART. 108 

(1) Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de 
arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe 
terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, constituie infrac/iune silvică şi 
se sanc/ionează după cum urmează: 

a) cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs 
este de cel puJin 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe 
picior la data constatării faptei; 

b) cu închisoare de la 6 luni la 4 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este mai mică 
decât limita prevăzută la lit. a), dar fapta a fost săvârşită de cel puţin două ori în interval de 
un an, iar valoarea cumulată a prejudiciului produs depăşeşte limita prevăzută la lit. a); 

c) cu închisoare de la 2 ani la 6 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel pufin 
20 de ori mai mare decât pre/ul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data 
constatării faptei; 

d) cu închisoare de la 4 ani la 16 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel 
puJin 50 de ori mai mare decât preJul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, 
la data constatării faptei. 

ART 122 vechiul cod penal 
Termenele de prescripJie a răspunderii penale 
(1) Termenele de prescripfie a răspunderii penale pentru persoana fizică sunt: 
a) 15 ani, când legea prevede pentru infracfiunea săvârşită pedeapsa detenJiunii pe viaJă 

sau pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani; 
b) 1 O ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare 

de 1 O ani, dar care nu depăşeşte 15 ani; 
c) 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 

5 ani, dar care nu depăşeşte 1 O ani; 
d) 5 ani, când legea prevede pentru infrac/iunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 

un an, dar care nu depăşeşte 5 ani; 
e) 3 ani, când legea prevede pentru infracfiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu 

depăşeşte un an sau amenda. 
(2) Termenele arătate în prezentul articol se socotesc de la data săvârşirii infracţiunii. În 

cazul infracţiunilor continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii, iar în 
cazul infracţiunilor continuate, de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni. 

Legea 46/2008 în vigoare în prezent prevede: 
Art. 107 

(l"l) Tăierea fără drept de arbori din fondul forestier nafional, indiferent de forma de 
proprietate, constituie infracţiune silvică şi se pedepseşte după cum urmează: 

a) cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs 
este de până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data 
constatării faptei; 



b) cu închisoare de la un an la 3 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este cuprinsă 
între limita prevăzută la /it. a) şi de cel mult 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui 
metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei; 

c) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 20 
de ori mai mare decât preJul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data 
constatării faptei. 

(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) şi (1"1) se majorează cu 
jumătate, în cazul în care faptele au/ost săvârşite în următoarele împrejurări: 

a) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică ori paralizantă; 
b) în timpul nopţii; 
c) în pădurea situată în arii naturale protejate de interes naţional; 
d) de personal silvic. 
(3) Tentativa se pedepseşte. 

ART. 154 noul cod penal 
Termenele de prescripţie a răspunderii penale 
(1) Termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt: 
a) 15 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă 

sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani; 
b) 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare 

de 1 O ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani; 
c) 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare 

de 5 ani, dar care nu depăşeşte 1 O ani; 
d) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 

un an, dar care nu depăşeşte 5 ani; 
e) 3 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu 

depăşeşte un an sau amenda. 
(2) Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârşirii 

infracţiunii. În cazul infracţiuni/or continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau 
inacţiunii, în cazul infracţiunilor continuate, de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau 
inacţiuni, iar în cazul infracţiuni/or de obicei, de la data săvârşirii ultimului act. 

în conformitate cu prevederile art. 5 din Codul penal (2009), în cazul în 
care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au 
intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea penală mai 
favorabilă, în cauză, legea mai favorabilă fiind noua încadrare art. 107 
alin. 1/1 lit. c Legea 46/2008, care stabileşte limite de pedeapsă mai mici 
decât cele prev. de art. 108 alin. 1 lit. d din Legea 46/2008 în vigoare la 
momentul săvârşirii faptelor. 
conform art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. (2009) termenul de prescripţie a 
răspunderii penale pentru infracţiunea pedepsită cu închisoarea mai mare 
de 5 ani care nu depăşeşte 1 O ani este de 8 ani, 

conform art. 122 alin. 1 lit. a C.pen. (1968) termenul de prescripţie a 
răspunderii penale este de' 15 ani, când legea prevede pentru infracţiunea 
săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 
15 ani; 
de la data săvârşirii faptelor, anul 2005 - 2012, până în prezent au trecut 
mai mult de 8 ani şi nu s-a reuşit identificarea autorului infracţiunii acest 
termen nefiind întrerupt, 



Având în vedere aceste împrejurări, rezultă că în cauză sunt incidente prevederile 
art. 16 alin. (1) lit. f din C. proc. pen, respectiv a intervenit prescripţia răspunderii penale . 

FaJă de cele expuse mai sus, 

DISPUN: 

În temeiul art. 315 alin. (1) lit. b) din C. proc. pen., cu referire la art. 314 alin. (1) 
lit. a) din C. proc. pen., rap. la art. 16 alin.(1) lit. b teza I din C. proc. pen., 

Clasarea cauzei având ca obiect infracţiunea de neglijenţă în serviciu/aptă prevăzută 
şi pedepsită de art. 298 din Codul Penal, cu aplicarea art. 309 Cod Penal, cu aplicarea art. 
5 din Codul Penal, 

În temeiul art. 315 alin. (1) lit. b) din C. proc. pen., cu referire la art. 314 alin. (1) 
/it. a) din C. proc. pen., rap. la art. 16 alin. (1) lit. a din C. proc. pen., 

Clasarea cauzei având ca obiect infracţiunile de uz de fals faptă prevăzută şi 

pedepsită de art. 323 din Codul Penal, cu aplicarea art. 5 din Codul Penal. 

În temeiul art. 315 alin. (1) lit. b) din C. proc. pen., cu referire la art. 314 alin. (1) 
lit. a) din C. proc. pen., rap. la art. 16 alin.(1) lit.j) din C. proc. pen., 

Clasarea cauzei având ca obiect infracţiunea prevăzută de art. 107 alin. 1/1 lit. c 
Legea 46/2008, cu aplicarea prev. art. 5 C.pen. . 

În temeiul art. 275 alin. (5) raportat la art. 275 alin._3„ C.p.p„ cheltuieli judiciare, în 
cuantum de 500 lei, rămân în sarcina statului. 

În temeiul art. 316 alin. (1) din C. proc. pen., ordonanţa se comunică cu Direcţia 
Silvică Alba 

Potrivit art. 339 alin. (1) şi (4) C.p.p. împotriva soluţiei de clasare se poate face 
plângere la prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba în termen de 20 de zile 
de la comunicarea copiei actului prin care s-a dispus soluţia . 

PRIM PROCUROR 

FILIP RĂZVAN CĂTĂLIN 




