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• ROMANIA 

Parlamentul Romaniei 
Camera Deputaiilor 

Deputat Giurglu Adrian - Grupul parlamentar USR PLUS 

Catre: Ministerul Mediului, Apelor ~i Padurilor, Domnului Ministru Barna T ANczos 

De catre: Deputat USR Adrian Giurgiu, Circumscriptia Electorala 28 Mure~ 

Obiectul interpelarii: Situaµa drumurilor forestiere din Romania 

Stimate domnule Ministru, 

Dotarea padurilor cu drumuri forestiere faciliteaza recoltarea ~i colectarea lemnului, asiguri 
gestionarea durabili a pidurilor, precum ~i transportul economic al produselor forestiere principale, 
secundare ~i accesorii, in vederea valorificarii acestora. 

De asemenea, durabilitatea drumurilor forestiere este influentata de degradarile drumurilor produse de 
combinaµa tuturor factorilor care contribuie la deteriorarea structurii rutiere fie ca este vorba despre apa, 
trafic, materialele componente sau factorii climatici. 

Existenta unei retele adecvate de drumuri forestiera este esenµala pentru asigurarea unui management 
forestier durabil ~i de calitate, atat din punct de vedere al valorificarii masei lemnoase, cat mai ales 
pentru execuµa lucrarilor curente ~i interventia in caz de urgenta, previzibil sa se intensifice ca efect al 
schimbarilor climatice. 

Avand in vedere art. 83, alin. (2) din Codul Silvie unde drumurile forestiere sunt definite ~i intregite prin 
cai de transport tehnologic utilizate pentru gospodarirea padurilor, coroborat cu art. 87 unde se specifica 
faptul ca intreµnerea ~i repararea drumurilor forestiere aflate in fondul forestier proprietate publica a 
statului revin in sarcina administratorului, va rog sa dati curs urmatoarelor intrebari: 

1. Care este in prezent lungimea totala a retelei de drumuri forestiere la nivel national, indiferent de 
forma de proprietate asupra padurilor, comparativ cu situaµa la nivelul anului 1990? Cum este 
distribuita aceasta retea pe fiecare judet, raportat la suprafata de fond forestier aferenta? 
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2. Care este situatia fondului de accesibilizare a padurilor la RNP ROMSIL VA? Cati bani s-au virat 
anual in ultirnii 3 ani in acest fond ~i cum s-a utilizat acest buget in fiecare an, defalcat pe lucrari de 
reparatii/intretineri, studii de fezabilitate ~i, respectiv, pentru executia de noi drumuri forestiere? 

3. Ce masuri sunt intreprinse la nivelul structurilor de administrare pentru a preveni degradarea 
drumurilor forestiere ~i, respectiv, pentru a asigura mentinerea in stare optima a retelei de drumuri 
forestiere pe care o utilizeaza? 

4. Care este viziunea rninisterului ~i a RNP ROMSIL VA in ceea ce prive~te directia de dezvoltare a 
retelei de drumuri forestiere din Romania? Exista o strategie, un plan sau un proiect care sa trateze 
necesitea stringenta de extindere a retelei ~i de asigurare a unui nivel mai ridicat de acces in fondul 
forestier? 

5. Ce planuri/intentii exista pentru accesarea de fonduri europene pentru finantarea consolidarii ~i 
extinderii retelei de drumuri forestiere din Romania? 

Va multurnesc ~i va solicit raspunsul pentru intrebarile de mai sus in scris. 

Cu stima, 
deputat USRPLUS Mure~, Adrian GIURGIU 
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