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Stimate domnule ministru, 

În seara zilei de duminică, 17.05.2020, Tiberiu Boșutar, unul dintre cei mai activi, curajoși și 

cunoscuți apărători ai pădurilor României, a fost atacat sălbatic, împreună cu colegi de-ai lui, de 

către un consilier al Gărzii Forestiere Suceava, Mugurel Nacu, și de fiul acestuia, Ionel Nacu, 

patronul unei firme despre care presa locală a relatat de mai multe ori că este implicată în 

tranzacțiile ilegale cu lemne. 

Potrivit înregistrărilor video și a imaginilor cu mașinile proprii distruse, pe care le-a postat pe 

rețelele sociale, Tiberiu Boșutar ar fi fost atacat, în stil mafiot, cu mașinile și apoi cu topoarele, 

de către Mugurel Nacu, consilier în cadrul Gărzii Forestiere Suceava și de fiul acestuia, Ionel 

Nacu, patronul SC Fenster Dor SRL Stulpicani, pe raza comunei Stulpicani (jud. Suceava). 

Tiberiu Boșutar, împreună cu alte trei persoane, au încercat să meargă, cu două mașini la 

Broșteni, pentru a filma și documenta mai multe ilegalități care ar fi fost săvărșite în pădurile 

din zonă. Ei au fost întorși din drum de mai mulți pădurari, care nu le-au permis să pătrundă în 

fondul forestier. 



La întoarcerea către Moldovița, când au trecut pe lângă sediul firmei Fenster Dor, drumul le-ar 

fi fost blocat cu mașina de Ionel Nacu. Din spate și-ar fi făcut apariția Mugurel Nacu, cu o altă 

mașină, care ar fi intrat frontal în mașina lui Tiberiu Boșutar. Ionel și Mugurel Nacu ar fi coborât 

din mașinile lor și ar fi început să lovească cu topoarele mașinile apărătorilor pădurii. 

Ținând cont de gravitatea acuzațiilor, vă solicit: 

1. Dispunerea unei anchete a Corpului de Control la Garda Forestieră Suceava, pentru 

stabilirea cu exactitate a implicării lui Mugurel Nacu în atacul asupra activiștilor de 

mediu, evaluarea activității profesionale a acestuia  și legăturile lui cu firmele cu 

afaceri în domeniul lemnului, și să-mi transmiteți raportul și concluziile nachetei. 

2. Să dispuneți suspendarea din funcție, până la finalizarea anchetei, a lui Mugurel Nacu. 

3. Să lansați în dezbatere publică și să-mi transmiteți un calendar cu măsurile legate de 

evaluarea competențelor și a integrității angajaților Gărzilor Forestiere. 

4. Să îmi transmiteți măsurile pe care le luați pentru depolitizarea Gărzii Forestiere 

Naționale. 

Aștept răspuns scris la solicitările de mai sus. 

 

Cluj-Napoca        Mihai Goțiu 

18.05.2020        Senator USR, Cluj 

 


