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ÎNTREBARE 
 
Adresată: Domnului Costel ALEXE, Ministrul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 
Din partea: Deputat Dumitru OPREA 
Circumscripția electorală:  Nr. 24, Iași 
Obiectul și motivarea întrebării:  Românii luptă pentru salvarea pădurilor. Cum îi 

susținem? 
 

Stimate domnule Ministru, 
 

Recent, chiar dacă ne aflăm în plină stare de urgență, mai mulți localnici dintr-o 

localitate maramureșeană au fost nevoiți să iasă din case și să blocheze un transport de bușteni 

aduși de pe munte. Controlul efectuat, ulterior, de către echipajele de poliție a dovedit că era 

unul ilegal.  

Un raport al organizației Greenpeace România, prezentat la finalul anului trecut, a 

arătat că autoritățile de control depistează doar 1% din totalul tăierilor ilegale care au loc în 

România. Inventarul Forestier Național II, desfășurat în perioada 2013–2018, indica 20 

milioane m3 care dispar fără acte din pădurile României. Din cauza relaxării Legii 

Contravențiilor, la jumătatea lui 2017, numărul mijloacelor de transport confiscate a scăzut cu 

74%, în contextul în care volumul de lemn tăiat ilegal și raportat de autorități a crescut etc. 

În contextul în care tăierile ilegale de arbori din țara noastră au fost incluse de Comisia 

Europeană în procedura de infringement, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

 Cum veți acționa în cazurile de tăieri ilegale de arbori care au fost sesizate, dar pentru 
care nu s-au luat încă nici un fel de măsuri? 

 Când va deveni operațional Sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor 
lemnoase – SUMAL? 

 În cât timp vor fi montate GPS-uri pe toate mașinile care transportă lemne și camere 
de luat vederi la intrările pe drumurile forestiere, respectiv la intrările în depozite? 

 De când se va începe fotografierea pădurilor din România prin intermediul sateliților, 
în vederea depistării exploatărilor ilegale de arbori? 

 Cum veți asigura întărirea capacității de control a gărzilor forestiere? 
 
Vă mulțumesc! 

Solicit răspuns scris. 
Deputat PNL 

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru OPREA 
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