
 

 

ÎNTREBARE 

 

Către: Guvernul României 

            Domnului prim-ministru Ludovic ORBAN 

De la: Ionela Viorela Dobrică, deputat PSD, Circumscripția electorală Nr. 10, Buzău 

Obiectul întrebării: Tăierile de lemn din pădurile României 

 

Domnule prim-ministru, 

În ultima perioadă, în special cea suprapusă cu declararea stării de urgență în România, în 

spațiul public au fost exprimate îngrijorări cu privire la tăierile de lemne, atât din partea 

mass-media cât și a cetățenilor. 

Din păcate, pentru că operaționalizarea sistemului SUMAL (baza de date la care ar fi trebuit 

să se conecteze obligatoriu toți actorii, administratori de păduri de stat și privați, organisme 

de control, operatori economici, și la care ar fi avut acces și cetățenii) a fost prorogată printr-o 

Hotărâre a Guvernului pe care îl conduceți, informații esențiale din domeniul silvic precum 

ce se taie din păduri, unde se taie, unde pleacă lemnul, cine îl depozitează și cum este 

comercializat sunt inaccesibile publicului.  

Înțeleg că afirmația la postul public de televiziune cu privire la faptul că România este 

importator net de lemn a avut menirea să liniștească cetățenii. La fel și apărarea imaginii unei 

companii comerciale despre care cunoașteți amănunte precum proveniența lemnului utilizat 

în procente. Țin să vă amintesc totuși că, în prevederile Codului de conduită al membrilor 

guvernului României publicat pe pagina de internet a instituției la data de 10 februarie 2020, 

la articolul 7- Integritatea morală, alineatul (3) precizează: În considerarea demnității 
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publice exercitate, membrilor Guvernului le este interzis să permită utilizarea numelui sau 

imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale. Sau 

poate era vorba despre un scop caritabil așa cum prevede Legea nr. 161/2003 privind unele 

măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice 

și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției? 

Consider că cel mai simplu această problemă se poate lămuri cu prezentarea de date exacte, 

astfel că, în exercitarea mandatului de deputat încredințat de cetățenii României prin vot, vă 

întreb: 

 Cât lemn a fost scos din țară în perioada 1 ianuarie - 10 aprilie 2020 exprimat în metri 

cubi, atât export, cât și intracomunitar? 

 Cât lemn a fost scos din țară în perioada similară în anul 2019, atât export, cât și 

intracomunitar? 

 Câte hectare de pădure* avea România la data de 1 octombrie 2019? 

 Câte hectare de pădure* avea România la data de 10 aprilie 2020? 

*pădure al cărui lemn este matur, exploatabil 

 Câte sancțiuni pentru transport ilegal de lemn s-au aplicat în perioada 1 ianuarie - 10 

aprilie 2020, defalcat pe fiecare lună? 

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat Ionela Viorela Dobrică 

Circumscripția electorală nr. 10, Buzău 

 




