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 Obiectul întrebării scrise: Defrișările ilegale din zona Maramureșului. 

 

Stimate Domnule Ministru, 

       La data de 11.05 a.c., v-am adresat întrebarea nr. 10318A, cu privire la defrișările ilegale 

care nu se mai opresc. 

 În cadrul acestei întrebări scrise v-am adus la cunoștință situația alarmantă cu care se 

confruntă cetățenii din județul Maramureș, datorită tăierilor ilegale de păduri, exemplificând 

cazul concret al comunei Poienile de Sub Munte (jud. Maramureș), unde oamenii au ieșit în 

stradă, în plină stare de urgență, pentru a se face auziți de către autorități, care, până atunci, 

închideau ochii în fața celor care exploatau ilegal lemnul.       

  

Răspunsul nr. 1377, primit cu o întârziere de 26 de zile, a lăsat impresia unui dezinteres 

vizavi de celeritatea cu care ar fi trebuit verificate astfel de sesizări, mai ales după declarațiile 

dumneavoastră, la preluarea mandatului de ministru, când, cel puțin la nivel declarativ, păreați 

foarte hotărât să opriți defrișările ilegale din țara noastră.    
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După ce am analizat cu atenție răspunsului primit, am identificat o încercare de a devia de la 

subiectul principal al întrebării, și anume defrișările ilegale din zona Maramureșului, în special 

din Poienile de Sub Munte.  

Din răspunsul primit, se pot constata, printre altele, faptul că situația defrișărilor ilegale nu 

este chiar așa gravă, iar sistemul Sistemul Informațional Integrat de Urmărire a Materialelor 

Lemnoase (SUMAL) funcționează fără probleme, cu toate că acest aspect este combătut cu 

ușurință de către cei care exploatează ilegal materialul lemnos.      

În ciuda tuturor măsurilor prezentate în răspuns, doresc să vă înștiințez că defrișările ilegale 

din zona Maramureșului nu au încetat, iar acea toleranță „zero”, despre care ați menționat, nu s-a 

aplicat și în teren, rămânând doar la nivel declarative. Menționez că, doar în ultima săptămână, în 

județul Maramureș, Poliția Română a confiscat peste 2.300 de metri cubi de lemn tăiat ilegal, în 

valoare de peste 700.000 lei.   

 În acest sens, stimate Domnule Ministru, vă rog să îmi precizați, în scris, următoarele: 

1) Concret, ce măsuri au fost luate de Ministerul pe care îl conduceți, pentru prevenirea 

defrișărilor ilegale din țară? 

2) Care este situația defrișărilor ilegale pe raza comunei Poienile de sub Munte, jud. 

Maramureș? 

 

 




