
 
 
 
Către :  Costel Alexe 
                      Ministrul Mediului
 
De la:   Deputat Adrian Dohotaru, 
             
 

Obiectul întreb
lui Papar
 

Stimate domnule ministru Ștefan,
 
Activiștii de mediu și specialiștii, dar 
biodiversității la peștera Huda lui Papar
lilieci din Europa, în urma asfaltă
 
Speța este cu atât mai relevantă cu cât în timpul pandemiei COVID19, mai multe studii au ar
impactul antropic asupra ecosistemelor care conduce la o frecven
pandemii transmise de animal la om, inclusiv de la lilieci, în u
 
Într-un astfel de context de criză climatic
drastică a biodiversității, motiv pentru care speciali
Antropocenul, care debutează cu a 6 Marea Extinc
să fie minim invaziv, cu o amprentă
 
În consecință, am următoarele întreb
 
1. Există vreo autorizație/aviz al ANANP solicitat de Prim
cu privire la asfaltarea/modernizarea c
inclus în situl Natura 2000 Trască
 
2. Dacă da, vă rog să comunicați pentru ce gen de lucr
Dacă nu, vă rog să precizați care sunt m
zonă au demarat deja și luând în considerare c
 

 

Ministrul Mediului 

Deputat Adrian Dohotaru,  

Obiectul întreb ării : amenințare biodiversitate pe
lui Papară 

Ștefan, 

știi, dar și mass-media, au atras atenția asupra pericolului pierderii 
tera Huda lui Papară, prin amenințarea uneia dintre cele mari colonii de 

lilieci din Europa, în urma asfaltării până în buza peșterii.  

a este cu atât mai relevantă cu cât în timpul pandemiei COVID19, mai multe studii au ar
impactul antropic asupra ecosistemelor care conduce la o frecvență mai mare de virusuri 
pandemii transmise de animal la om, inclusiv de la lilieci, în ultimele decenii.  

ă climatică, invazie a eco-sistemelor de către om, reducere 
ii, motiv pentru care specialiștii vorbesc de o nouă eră geologic

ă cu a 6 Marea Extincție a speciilor, este vital ca turismul practicat 
 fie minim invaziv, cu o amprentă ecologică redusă în armonie cu valorile naturale.

toarele întrebări: 

ie/aviz al ANANP solicitat de Primăria comunei Sălciua di
cu privire la asfaltarea/modernizarea căii de acces către Peștera Huda lui Papară
inclus în situl Natura 2000 Trascău?  

ți pentru ce gen de lucrări a fost emis avizul respectiv 
ți care sunt măsurile care se impun, având în vedere că

i luând în considerare că zona este considerată rezervaț

are biodiversitate peștera Huda 

ia asupra pericolului pierderii 
area uneia dintre cele mari colonii de 

 cu cât în timpul pandemiei COVID19, mai multe studii au arătat 
 mai mare de virusuri și 

ătre om, reducere 
ă ă geologică, 

a speciilor, este vital ca turismul practicat 
 în armonie cu valorile naturale. 

ălciua din județul Alba, 
tera Huda lui Papară, obiectiv 

ri a fost emis avizul respectiv și când. 
surile care se impun, având în vedere că lucrările în 

 rezervație?  
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Situații punctuale de acest fel se vor perpetua, chiar agrava, fără o strategie-cadru privind criza 
climatică pentru următorul deceniu, în care unul dintre piloni să fie biodiversitatea, iar altul 
crearea premiselor pentru un turism ecologic. Amintesc că în ajunul guvernării liberale, am cerut 
o strategie, realizată participativ, interdepartamental, dar și cu specialiști și reprezentanți ai 
societății civile. Strategia a fost acceptată declarativ, fără însă a avea urmări practice.  
 
Detalii situație:  
https://pressone.ro/scenariu-de-speriat-liliecii-asfaltarea-unui-drum-de-pamant-pune-in-pericol-
un-sit-protejat-din-muntii-apuseni 
https://campaniamea.declic.ro/petitions/huda-lui-papara-ramane-rezervatie-naturala-protejata 
 
 
Cu respect,                                                               10.06.2020 
Adrian Dohotaru 
 




