
   
 

ÎNTREBARE 

 

Către:  Domnul Lucian Nicolae Bode, Ministrul Afacerilor Interne 

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

 

Obiectul întrebării: Inspectorul Pădurii  

 

Domnule Ministru, 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a implementat unul dintre principalele instrumente de combatere a 

defrișărilor ilegale din România, Inspectorul Pădurilor, iar acesta și-a dovedit eficiența tocmai prin implicarea 

publicului și accesul acestuia la informații transparente și în timp real despre transporturile de material lemnos pe 

drumurile publice. 

 Tot mai frecvent am primit sesizări de la cetățenii care au utilizat noua aplicație că, după ce au fost redirecționați 

la poliția de pe raza localizării transportului de lemne fără aviz, li s-a cerut să se prezinte la postul de poliție, să depună 

declarații și au fost amenințați cu amenzi pentru că au apelat 112 nejustificat. 

Procedural, apelul 112 este direcționat în primă fază către un operator de la Ministerul Mediului care confirmă 

lipsa avizului și apelul către poliție se face direct de către reprezentantul ministerului care reconfirmă lipsa avizului. 

Cetățenii care semnalează situația discută cu reprezentanții poliției strict cu privire la informații suplimentare de 

localizare a camionului, direcția de deplasare, etc etc.  

 

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. Cum este pus în aplicare protocolul cu Ministerul Mediului în ceea ce privește utilizarea aplicației 

Inspectorul Pădurilor? 

2. Cum sunt monitorizate și raportate sesizările 112 pe această temă? În ce măsură se confirmă sau nu 

sesizările? 

3. Considerați un abuz sau hărțuire demersurile polițiștilor sesizați prin 112 de a contacta apelanții verificați și 

de Ministerul Mediului pentru a depune noi plângeri, de-a se deplasa la secție, etc etc? 

4. În ce măsură pot echipajele de poliție care intervin la sesizările prin inspectorul pădurii să analizeze și 

celelalte informații disponibile pe avizul SUMAL? Cantitatea de lemne, tipul de material lemnos, traseul de 

deplasare, compararea imaginilor din sistem cu cele de la fața locului? 
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5. Considerați că efectuarea mai multor transporturi de lemn având același aviz SUMAL, pot fi identificate în 

trafic?  

6. Peste 400 de transporturi fără aviz au fost identificate în prima lună de funcționare a noii aplicații 

Inspectorul Pădurii. În ce măsură acestea s-au confirmat, care au fost măsurile luate și care sunt sancțiunile 

aplicate?  

7. Cu privire la sursele de lemn implicate în transporturile identificate fără aviz, s-au luat și alte măsuri pentru 

combaterea tăierilor ilegale de lemne? 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 

 

 




