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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: soluții pentru eliminarea cuiburilor de ciori din comuna Recea, Maramureș 

 

Domnule ministru, mă adresez dumneavoastră în speranța că veți interveni cu 
promtitudine și maximă responsabilitate în rezolvarea situației pe care o semnalez și care este 
una vitală și de urgență maximă pentru comuna Recea din județul Maramureș, dar probabil și 
pentru alte unități administrativ-teritoriale care se confruntă cu un atac continuu al ciorilor asupra 
culturilor fermierilor.  

 Potrivit primarului comunei Recea, județul Maramureș, dl. Octavian Pavel, în comuna 

menționată și-au făcut cuib peste 450 de ciori care atacă, sistematic, terenul semănat de către 

localnici, provocând daune majore. În acest sens vă prezint și câteva link-uri prin care cazul a fost 

semnalat în mass-media locală și chiar națională, dar nimeni nu a oferit, până în prezent, nicio 

soluție. Găsiți știrea pe ziarul online județean Emaramureș, la link-ul 

https://www.emaramures.ro/fermierii-din-recea-sunt-terorizati-de-ciori-pasarile-mananca-toate-

culturile/, dar și pe ZiarMM, la adresa: https://ziarmm.ro/galagie-ciorile-din-recea-vin-catre-baia-

mare/ sau pe știrile naționale, un link pe care vi-l pun la dispoziție fiind de la postul Kanal D: 

https://www.stirilekanald.ro/fermieri-terorizati-de-ciori-si-cormorani-pasarile-mananca-toate-

culturile-oamenilor-20222115.  

 Vă informez, domnule ministru, că administrația locală din Recea a cerut și ajutorul 

Instituției Prefectului, Județul Maramureș, dar și al parlamentarilor din județ, rugându-ne să apelăm 

la Domnia Voastră, în calitate de Ministru al Mediului, cu speranța că veți oferi, în cel mai scurt 

timp, o soluție care să ducă la protejarea culturilor agricultorilor. Personal, consider că ceea ce se 

întâmplă în Recea este tragic pentru oamenii care își văd culturile de porumb și de floarea 

soarelui atacate de ciori, despre care știm că sunt păsări protejate prin lege. Legea, însă, 
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domnule ministru, trebuie gândită în așa fel încât să protejeze și munca cetățenilor, muncă care le 

asigură acestora traiul de zi cu zi. Înainte de atacurile ciorilor, care sunt în număr tot mai mare în 

comuna Recea dar și în alte zone ale Maramureșului, lacurile din acest areal au fost atacate de 

cormorani care au mâncat peștii din bălți, provocând alte pagube însemnate.  

 

Vă informez, domnule ministru, că problema ciorilor care atacă culturile fermierilor este 

una care se înregistrează la nivel național, fapt pentru care trebuie să reveniți asupra formei 

legii și să oferiți soluții cetățenilor disperați, care își văd munca risipită de aceste păsări. Am 

speranța că veți verifica această situație și veți dispune măsuri urgente fapt pentru care vă întreb:  

 

1. Cum putem salva culturile agricole atacate de ciori, dacă aceste înaripate sunt apărate 

de lege? 

2. Cum pot fi despăgubiți agricultorii a căror muncă a fost distrusă de ciori și care se 

află într-o situație disperată, pentru că ciorile se aciuează în zonă an de an? 

 

Solicit răspuns oral și scris.  

 
 
 
Cu respect, 
 

  
 

Deputat PSD Maramureș 
Gabriel-Valer Zetea 




