
   
 

 

                                                                                                                               A/USRPLUS/410/18.05.2021 

Parlamentul   României 

Camera Deputaților 

Grupul parlamentar al Alianței USR PLUS  

 

ÎNTREBARE 

Către: Domnul Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 Domnul Teodor TIGAN, Director General, Regia Națională a Pădurilor 

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Campania de împădurire „O pădure cât o țară” 

 

Domnule Ministru, 

 

Ministerul Mediului a coordonat campania de împădurire „O pădure cât o țară”, campanie derulată 

sub înaltul patronaj al președintelui României, Klaus Iohannis. Cel puțin mediatic, această campanie a fost 

promovată ca fiind cea mai mare campanie de împădurire din ultimii 10 ani. 

 

Din punct de vedere al marketingului, nu putem spune că a fost lipsită de impact,  dar în spațiul 

public au fost prezentate informații conform cărora mesajele transmise și rezultatele cu privire la împăduriri 

nu sunt reale. Astfel de răsturnări de situație au un impact negativ și provoacă grave prejudicii de imagine 

instituțiilor implicate. Totodată, generează neîncredere și lipsă de răspuns față de astfel de acțiuni în viitor.  

 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată. 

 

1. Care este suprafața fondului forestier al României, indiferent de forma de proprietate? 

2. Care este suprafața împădurită? 

3. Cum sunt evidențiate în statisticile pe care le dețineți suprafețele de fond forestier din care au 

fost defrișate pădurile sau în care în prezent nu mai există păduri? 

4. Care este bugetul alocat campaniei „O pădure cât o țară” și cum este el structurat pe diverse 

categorii de cheltuieli? 
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5. Care este suprafața împădurită în anul 2020 și 2021 cu ajutorul voluntarilor? 

6. Care este suprafață împădurită în anul 2020 și 2021 în total? 

7. Cine administrează și actualizează informațiile de pe site-ul campaniei „O pădure cât o țară”? 

8. Există diferențe între informațiile prezentate pe site-ul web al campaniei și realitatea din teren? 

9. A fost campania de împădurire din anul 2020 cea mai mare din ultimii 10 ani, ca suprafață sau 

ca număr de puieți plantați?  

10. Care sunt indicatorii și obiectivele propuse înainte de lansarea campaniei de împădurire? 

11. Care sunt rezultatele obținute și gradul de îndeplinire a obiectivelor? 

12. Toate activitățile de împădurire din 2020 – 2021 sunt cuprinse în campania „O pădure cât o 

țară”? 

13. Reprezentanții Guvernului și celelalte persoane publice implicate în campaniile publice derulate 

în cadrul campaniei, au fost informați corect cu privire la realizările obținute în programul „O 

pădure cât o țară”? 

14. „Cea mai mare campanie de împădurire din ultimii 10 ani” este doar un slogan sau un mesaj 

public asumat de cei care au comunicat această informație? 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 




