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Întrebare 
 

Adresată:   Domnului Costel Alexe,   

                    Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

De către:  Domnul Ioan Sorin Roman, 
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Subiectul: Mușamalizare nereguli la fondurile cinegetice Cefa și Livada 

 

Stimate domnule ministru, 

   
 În data de 18 martie 2019 am depus la ministerul pe care-l conduceți un memoriu în care 
sesizam o serie de nereguli referitoare la modul în care Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi (AJVPS) Bihor administrează fondurile cinegetice nr.28 - Cefa și nr.29 - Livada. Deși cele 
sesizate de mine au fost confirmate de echipa de control trimisă să verifice în teren aceste aspecte, 
decizia de reziliere a contractelor de gestionare a celor două fonduri cinegetice a fost purtată de la 
ministru la diverși directori din cadrul ministerului de resort, respectiv din cadrul Gărzii Forestiere 
Oradea.  
 La data de 28 octombrie 2019 am solicitat Gărzii Forestiere Oradea clarificări privind controlul 
efectuat la cele două fonduri cinegetice și situația la zi a tuturor fondurilor cinegetice gestionate de 
AJVPS Bihor, pe ultimii trei ani, privind atât cantitatea de hrană complementară cumpărată pentru 
fiecare fond, cât și cea alocată fiecărui fond. Din păcate, Garda Forestieră Oradea nu mi-a transmis 
informațiile defalcate pentru fiecare fond cinegetic în parte. Chiar și așa, se putea observa clar că 
gestionarul nu s-a achitat de clauzele contractuale, iar contractele ar fi trebuit reziliate.  
La data de 2 martie 2020 am transmis o nouă adresă Gărzii Forestiere Oradea, însă nu am primit niciun 
răspuns.  
Prin această lipsă de reacție, conducerea Gărzii Forestiere Oradea fie și-a permis să desconsidere un 
parlamentar al României, membru în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice din Camera Deputaților, fie a încercat să mușamalizeze întreg scandalul iscat în jurul 
AJVPS Bihor. Și susțin acest lucru deoarece la nivel local este cunoscut faptul că unii inspectori ai 
acestei instituții au anumite parti-pris-uri cu AJVPS Bihor, fiind vânători.  
Vă informez pe această cale că voi solicita Ministerului Finanțelor Publice să verifice dacă contractele 
de donație a furajelor sunt reale.  
 
 Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi comunicați, în scris, dacă este posibil să dispuneți  
noi verificări, însă, de această dată, din echipa Corpului de control să facă parte specialiști în 
cinegetică. Doar așa voi avea convingerea că întrebările mele vor primi răspunsuri corecte. 
 
                                                           Cu respect,  
                                                 Deputat Ioan Sorin Roman 
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