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Biro
oul de inforrmare şi rellaţii publicce din cadru
ul Parchetu
ului de pe llângă Înaltta Curte
de Casaţie şi Justiţie este
e
împuternicit să aducă
a
la cun
noştinţa op
piniei publlice următo
oarele:
Parcchetul de pee lângă Înalta Curte de
d Casaţie ş i Justiţie a îîncheiat asttăzi, 13 iun
nie 2017,
u
un protoco
ol de colabo
orare cu Ministerul Ap
pelor şi Păd
durilor (den
numit în co
ontinuare Protocol)
îîn scopul bunei
b
adm
ministrări a actului dee justiţie, p
pentru creşterea eficieenţei acţiun
nilor de
p
prevenire, descoperiree şi combattere a orică
ăror fapte p
păgubitoaree pentru inttegritatea fo
ondului
fforestier na
aţional şi a vegetaţieii forestiere din afara acestuia, p
precum şi p
pentru inteegritatea
ffondului ciinegetic naţţional, resp
pectiv pentrru valorificcarea eficien
ntă a inform
maţiilor din
n aceste
domenii.
umentul a fost semnat de proccurorul gen
neral al Parrchetului d
de pe lângăă Înalta
Docu
C
Curte de Casaţie
C
şi Ju
ustiţie, dom
mnul Augustin Lazăr şii de către m
ministrul A
Apelor şi Păădurilor,
doamna Ad
driana Petccu.
În virtutea
v
aceestui proto
ocol, Ministterul Apelor şi Pădu
urilor va p
pune la disspoziţia
P
Parchetului de pe lân
ngă Înalta Curte
C
de Ca
asaţie şi Jusstiţie inform
maţiile şi daatele – relev
vante şi
u
utile – desp
pre persoan
ne, indicii materiale
m
şii documenttare, stări şşi circumstaanţe în legăătură cu
comiterea unor posib
bile fapte care aduc atingere d
domeniilor la care see referă prrezentul
P
Protocol, in
nclusiv pen
ntru preven
nirea şi com
mbaterea acttelor de ag
gresiune înd
dreptate îm
mpotriva
p
personalulu
ui silvic şi de
d vânătoarre aflat în exercitarea
e
aatribuţiilor de serviciu
u.
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Toto
odată, Proto
ocolul mai vizează pa
articiparea, în parteneeriat, în cad
drul unor p
proiecte,
îîn vederea
a consolidărrii cooperă
ării interinsstituţionale şi întăririii capacităţiii de interv
venţie a
celor două
ă instituţii, pentru prevenirea,
p
, descoperrirea şi co
ombaterea atingerilorr aduse
domeniilorr la care se referă prez
zentul Proto
ocol, inclussiv particip
parea la pro
ograme com
mune de
p
pregătire, specializare
s
e şi perfecţţionare proffesională, p
precum şi eelaborarea şi implemeentarea,
de către pă
ărţile semna
atare, de strrategii, man
nuale de bu
une practici şi program
me comune.
De asemenea,
a
în
î baza acesstui Protoco
ol se vor co
onstitui gru
upuri de luccru comunee care să
acţioneze, pe baza un
nor planuri comune de
d acţiune,, sub coord
donarea prrocurorilor, pentru
area prelim
minară încep
perii urmărririi penale „in person
nam” şi pen
ntru transfo
ormarea
documenta
iinformaţiilo
or în probe în cadrul procesului
p
penal.
p

ROMÂNIA, Bucureşti, Bvd.
B Libertăţii , nr.12‐14, Seector 5
www
w.mpublic.ro

