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ÎNTREBARE 

 
Adresată: Domnului Marian C ătălin Predoiu, ministrul Justi ţiei 

De către: Domnul Deputat Dumitru Lovin  

Circumscripţia electorală: 40, Vâlcea 

Grup parlamentar: ALDE  

Obiectul interpelării: avizarea cererii privind trecerea în patrimoniul UAT Călimăneşti a unei 

suprafeţe de aproximativ 20 de hectare de pădure, deasupra Hotelului Central    

Data: 

Domnule Ministru, 

De doi ani, a ajuns la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor documentaţia depusă de 
reprezentanţii UAT Călimăneşti, prin care aceştia au solicitat o suprafaţă de aproximativ 20 de hectare 
de fond forestier. În pădurea cu pricina, îşi au obârşiile multe dintre izvoarele staţiunii şi, până la un 
moment dat, terenul respectiv s-a aflat în proprietatea localităţii.  

La ora actuală, zona care face obiectul cererii UAT Călimăneşti nu este întreţinută 
corespunzător şi este exploatată haotic. După cum probabil cunoaşteţi, autorităţile locale doresc să 
preia întreaga suprafaţă menţionată şi să amenajeze o pădure – parc, un obiectiv care corespunde 
directivelor europene în domeniul mediului, dar şi legislaţiei din România. Mai mult decât atât, Regia 
Naţională a Pădurilor a fost de acord cu acest transfer de proprietate, iar studiile au fost întocmite de 
specialişti de la ICAR, silvicultori cu experienţă. Astfel, este de neînţeles faptul că, după 2 ani, 
solicitarea UAT Călimăneşti nu este soluţionată favorabil.  

O situaţie similară mi-a fost semnalată şi de la Rm. Vâlcea, autorităţile din această localitate 
solicitând o parte din Dealul Capela tot în scopul de a proteja şi întreţine corespunzător pădurea. 
Conform informaţiilor pe care le-am primit până în acest moment, ambele cereri au nevoie de avize de 
la patru ministere, iar în prezent documentaţia s-ar fi „împotmolit” la Ministerul Justiţiei. În aceste 
condiţii, vă rog să-mi transmiteţi o situaţie edificatoare pe aceste subiecte şi ce măsuri aveţi în vedere 
pentru a rezolva această problemă.  

În concluzie, domnule ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia 
prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Vă mulţumesc! 
 
Cu deosebită consideraţie, 
Deputat Dumitru Lovin 

andreea.iliescu
Typewritten Text
Nr.10639A/03.06.2020
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Adresată: Domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

De către: Domnul Deputat Dumitru Lovin  

Circumscripţia electorală: 40, Vâlcea 

Grup parlamentar: ALDE  

Obiectul interpelării: soluţionarea cererii privind trecerea în patrimoniul UAT  Călimăneşti a 

unei suprafeţe de aproximativ 20 de hectare de pădure, deasupra Hotelului Central    

Data: 

Domnule Ministru, 

 
De doi ani, a ajuns la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor documentaţia depusă de 

reprezentanţii UAT Călimăneşti, prin care aceştia au solicitat o suprafaţă de aproximativ 20 de hectare 
de fond forestier. În pădurea cu pricina, îşi au obârşiile multe dintre izvoarele staţiunii şi, până la un 
moment dat, terenul respectiv s-a aflat în proprietatea localităţii.  

La ora actuală, zona care face obiectul cererii UAT Călimăneşti nu este întreţinută 
corespunzător şi este exploatată haotic. După cum probabil cunoaşteţi, autorităţile locale doresc să 
preia întreaga suprafaţă menţionată şi să amenajeze o pădure – parc, un obiectiv care corespunde 
directivelor europene în domeniul mediului, dar şi legislaţiei din România. Mai mult decât atât, Regia 
Naţională a Pădurilor a fost de acord cu acest transfer de proprietate, iar studiile au fost întocmite de 
specialişti de la ICAR, silvicultori cu experienţă. Astfel, este de neînţeles faptul că, după 2 ani, 
solicitarea UAT Călimăneşti nu este soluţionată favorabil.  

O situaţie similară mi-a fost semnalată şi de la Rm. Vâlcea, autorităţile din această localitate 
solicitând o parte din Dealul Capela tot în scopul de a proteja şi întreţine corespunzător pădurea. 
Conform informaţiilor pe care le-am primit până în acest moment, ambele cereri au nevoie de avize de 
la patru ministere, iar în prezent documentaţia s-ar fi „împotmolit” la Ministerul Justiţiei. În aceste 
condiţii, vă rog să-mi transmiteţi o situaţie edificatoare pe aceste subiecte şi ce măsuri aveţi în vedere 
pentru a rezolva această problemă.  

În concluzie, domnule ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia 
prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Vă mulţumesc! 
 
Cu deosebită consideraţie, 
Deputat Dumitru Lovin 

andreea.iliescu
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