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Cabinet Parlamentar Deputat Zetea Gabriel-Valer 

Circumscripția electorală nr. 26 Maramureș 

 

 

ÎNTREBARE 

 

Adresată: Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 

 Domnului ministru Barna Tanczos,  

De către: Deputat PSD Maramureș, Gabriel Valer-Zetea, 

 

Ref: Bovine ucise de urși în comuna Repedea, Maramureș 

 

Domnule ministru, mă adresez dumneavoastră în speranța că veți interveni promt și rapid în 

rezolvarea situației pe care v-o semnalez și care este una TRAGICĂ pentru județul Maramureș. Am 

fost contactat de reprezentanții administrației locale din comuna Repedea, care mi-au semnalat cu 

extrem de multă îngrijorare faptul că, în decursul unei singure săptămâni, cinci vaci au fost ucise 

de urși în zona Repedea. Este o cifră îngrijorătoare și care nu provoacă doar panică în rândul 

cetățenilor, ci și pierderi materiale, aceste vaci fiind nu doar ucise, ci și sfâșiate de urșii care le-au 

dus apoi în pădure pentru a le devora. Proprietarii bovinelor ucise trebuie despăgubiți, domnule 

ministru, iar locuitorii din zonă trebuie protejați împotriva unor eventuale atacuri care pot 

periclita viețile oamenilor.  

 

 Potrivit primarului din Repedea, județul Maramureș, în pădurile care înconjoară 

comunitatea trăiesc peste 35 de urși și, conform acțiunilor din ultimele zile, aceștia devin tot mai 

agresivi. Este imperios necesar ca Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să ia atitudine și am 

rugămintea, domnule ministru,  să interveniți de urgență și să dispuneți măsuri de rezolvare a 

situației, altfel urșii ar putea pune în pericol și viața oamenilor, și proprietățile din zonă.  

Primarul comunei Repedea a solicitat prezența unei comisii mixte compusă din reprezentanți ai 

Gărzii de Mediu și ai Direcției Silvice Maramureș, care urmează să întocmească un raport în acest 

caz, raport pe care am să vi-l înaintez imediat ce va ajunge și în posesia mea.  

 

Până atunci, însă, domnule ministru, vă cer să interveniți cu celeritate în zonă, să luați legătura 

cu toți cei care au în sarcină  protejarea vieții oamenilor și a animalelor din localitatea 
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maramureșeană menționată și din împrejurimi. Am speranța că veți auzi strigătul de disperare care 

s-a lansat către dumneavoastră și veți lua, de urgență, măsuri pentru siguranța tuturor celor 

implicați, fapt pentru care vă întreb:  

 

1. Cum vor putea fi despăgubiți oamenii din zonă care au suferit pagube materiale în urma 

acestor atacuri ale urșilor? 

2. Cum veți interveni pentru a proteja viața oamenilor și a animalelor din localitatea 

maramureșeană Repedea? 

3. Cum pot fi prevenite astfel de incidente în viitor?  

 

 

Solicit răspuns scris.  

 

Cu respect, 

 

  

 

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 




