Braconajul la Ungheni apasă chiar ca o vrajă...
După cazurile de braconaj de la 19.10.2012 ș i 27.10.2012 Ungheniul vine să
completeze dosarul contravenț ional cu încă un caz de braconaj. Inspecţia Ecologică Ungheni
la 05.11.2012 a efectuat în comun cu reprezentanţii CPR Ungheni şi SVP de pe loc un raid
nocturn de combatere a braconajului pe teritoriului
raionului (componenţa grupului de inspectare: Grigore
Vlas – şef, Direcţie I.E. Ungheni; Rusu Valeriu –
inspector principal, I.E. Ungheni; Rîbcic Mihai –
inspector, GA a CPR Ungheni; Vitalie Cracan –
cinegetician, SVP din raionul Ungheni).
În această zi, în jurul orei 2230 pe terenurile
agricole din extravilanul satului
Costuleni a fost
observat un autoturism, care circula şi ilumina haotic.
Era clar că se efectua un braconaj de noapte la iepurele
de cîmp. La ieşirea de pe cîmp s-a stabilit, că autoturismul Volkswagen Vento i-a scos la
plimbarea singeroasă de noapte pe S. Andrian ( şofer); S. Cătălin (puşcaş) si H. Vasile (cel cu
felinarul), locuitori ai satului Costuleni. S. Catalin avea
asupra sa o armă cu ţeavă lisă, model MŢ, calibru 12,
încărcată-gata de aplicare, deţinută legal cu 3 cartuşe,
cal 12 şi un iepure de cîmp împuşcat.
Lui S. Andrian si lui H.Vasile colaboratorii I.E
Ungheni le-au întocmit procese-verbale (nr.028853 din
06.11.2012 si nr. 028854 din 06.11.2012) pe art.128
alin. 2 al Codului Contravenţional al Republicii
Moldova,
fiindu-le
aplicată cite o amendă de 2000 lei, fiecare.
Cet. S.Catalin a fost documentat de
colaboratorii CPR Ungheni tot pe art. 128, alin.2 al
Codului Contravenţional pentru braconaj si urmeaza a
i se aplica pedeapsa.
Prejudiciul de 1000 lei pentru dobîndirea ilicită
a iepurelui de cîmp a fost înaintat spre achitare pe
contul SVP din Moldova.
Arma şi muniţiile
au fost ridicate de către
colaboratorul CPR Ungheni şi se păstrează la Comisariat.

Poate vă opriti, că nu sunteț i vrajiț i!
P.S. În perioada 03-04.11.2012 grupul operativ al Direcț iei inspectare floră ș i faună a
Inspectoratului Ecologic de Stat (Aparatul Central), urmare unui control amplu în zona de sud,
a depistat 7 cazuri de încălcare a prevederilor actelor normative privind folosirea ș i protecț ia
fondului cinegetic. În rezultatul controlului au fost întocmite 7 procese-verbale cu privire la
contravenț ii ș i aplicate amenzi în sumă de 8 200 lei, prejudiciul cauzat mediului a constitui
3000 lei.
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