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COMUNICAT DE PRESĂ
Sute de exemplare de țipar, scoase la vânzare în două „magazine de pescuit” din
Dolj, pe post de momeală, au fost eliberate în mediul natural
O echipă de comisari din cadrul Comisariatului General al Gărzii Naționale de Mediu
(GNM) – Direcția Generală Controlul Poluării, Biodiversității, Biosecurității și Ariilor
Protejate a făcut un control pe raza judetului Dolj, ca urmare a unei sesizări primite în
această săptămână, privind scoaterea la vânzare a sute de exemplare de țipar. Specia
protejată, listată în Anexa 3 a OUG 57/2007 era pregătită pentru comercializare pe post
de momeală de pescuit, pentru speciile de pește răpitor, în mai multe magazine cu
articole de pescuit din Craiova.
„Comisarii Gărzii de Mediu au fost sprijiniți în această acțiune de reprezentanți ai IPJ
DOLJ, din cadrul IGPR.
În urma verificărilor efectuate la două societăți comerciale, cu obiect de activitate
”magazin pescuit”, au fost identificate 260 de exemplare de țipar (Misgurnus fossilis)
deținute spre comercializare, așa cum se arăta și în sesizarea pe care am primit-o la
începutul acestei săptămâni.
Având în vedere că nu au fost prezentate documentele de proveniență și ținând cont de
faptul că aceste exemplare sunt încadrate în categoria specii protejate, au fost întocmite
și deschise două dosare de cercetare penală administratorilor societăților comerciale în
cauză”, a declarat Nicolae Badea, directorul Direcției Generale Controlul Poluării,
Biodiversității, Biosecurității și Ariilor Protejate, din cadrul GNM.
Exemplarele de țipar, procurate prin încălcarea Ordinului 57/2022, erau păstrate în
găleți acoperite cu plasă sau în alte recipiente improvizate și au fost reținute în vederea
confiscării, fiind eliberate ulterior în mediul natural, de către comisarii GNM.
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