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Nr. înreg.:
COMUNICAT DE PRESĂ
ÎN AER, PE APĂ ŞI PE USCAT, COMISARII GNM, ÎMPREUNĂ CU POLIŢIA „DELTA DUNĂRII”,
VÂNEAZĂ BRACONIERII PISCICOLI

Știați că un pește capturat în perioada de reproducere (9 aprilie – 7 iunie 2021) înseamnă o
scădere medie de 1.000 de exemplare în anul următor? Tocmai pentru a stopa dispariția faunei
piscicole, în toate țările civilizate se instituie prohibiția pescuitului, în această perioadă. Încălcarea
acestor restricţii se numeşte braconaj piscicol.
Pentru a descuraja pescuitul ilegal, în perioada 20-23 aprilie 2021, comisari ai Gărzii Naţionale
de Mediu, împreună cu reprezentanţi ai Serviciul de Poliţie „Delta Dunării”, ai Direcției de Ordine
Publică și ai IPJ Tulcea au derulat o amplă acţiune de control în vederea combaterii braconajului
piscicol. Acţiunea s-a desfășurat în județul Tulcea, pe teritoriul Deltei Dunării și în zona Mării Negre.
Cel mai important obiectiv al acțiunii a fost acela de a nu pentru periclita dezvoltarea durabilă
a Fondului piscicol naţional.
În cele patru zile ale acțiunii de control, echipe mixte formate din 15 comisari GNM şi 51 de
polițiști au “pieptănat” o zonă extinsă din Delta Dunării. Şi ca să fie siguri că nu le scapă nimic, în
sprijinul lor a survolat și un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație al MAI. Totodată,
au fost desfășurate și zece percheziții domiciliare, în cadrul unui dosar penal vizând infracțiuni din
domeniul piscicol și contrabandă, dosar instrumentat la nivelul Serviciului de Poliție „Delta Dunării”.
Rezultatele nu au întârziat să apară, astfel că, în timpul inspecțiilor, au fost constatate 14
infracțiuni (9 de braconaj piscicol, 4 de fals și uz de fals și 1 de contrabandă) şi au fost reţinute, în
vederea confiscării, o autoutilitară marca Renault Master, 172 de unelte de pescuit (pentru cunoscători,
80 de plase tip monofilament, 60 paragate, 23 ave, 8 vintire și 1 prostovol). De asemenea, au fost
confiscate și predate spre valorificare 1.216 kg de pește de diferite specii, dintre care 21 kg de sturion.
Garda Națională de Mediu amintește că principalele restricţii, pe specii, în sezonul de pescuit
şi prohibiţie 2021 sunt:
Ştiuca, în perioada 01 februarie 2021 – 15 martie 2021;
Șalăul şi bibanul, în perioada 28 martie – 07 iunie 2021;
Coregonul și lipanul, tot timpul anului;
Sturionii, tot timpul anului;
Păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, în perioada 01 ianuarie 2021
– 31 martie 2021 și în perioada 01 octombrie 2021 – 31 martie 2022.
Mare atenţie când mergeţi la pescuit şi cu ce scule, căci, în perioada următoare, Garda
Naţionala de Mediu și Poliţia Română vor continua acţiunile de combatere a braconajului piscicol, în
baza Planului de acțiune comun, în special în zonele în care se suspectează că se desfăşoară astfel de
activităţi.
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