
   
 

INTERPELARE 

 

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

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

 

Obiectul interpelării: Cum blochează politicienii controalele Gărzii Forestiere 

 

Domnule Ministru, 

 

Infracțiunile forestiere și exploatările ilegale de lemn, reprezintă o problemă tot mai mare, având 

legături cu crima organizată și corupția, discreditând astfel statul de drept și principiile unei guvernări 

democratice. 

Recenta investigație Recorder Politicul și mafia pădurilor. Cum blochează politicienii controalele 

Gărzii Forestiere, prezintă o situație profund îngrijorătoare în care parlamentari, sau persoane ce dețin 

funcții publice de conducere, exercită presiuni și vor să controleze în mod abuziv și nelegal instituții cu 

atribuții în domeniul silvic. 

Potrivit anchetei jurnalistice, fostul inspector-șef al Gărzii Forestiere Timișoara, a fost destituit din 

funcție, după ce controalele realizate sub conducerea sa au lovit în interesele unor politicieni importanți. 

Faptul că se trag sfori și se exercită influențe politice asupra unor instituții precum Garda 

Forestieră, principalul organ de control care ar trebui să identifice și să combată tăierile ilegale, reprezintă 

fapte condamnabile, care nu fac altceva decât să sprijine fenomenul infracțional în domeniul silvic, 

afectând pe termen lung și iremediabil mediul înconjurător. 

 

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. 
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1. Cum vă poziționați în perspectiva acestui caz în care există suspiciuni rezonabile de 

imixtiune politică în activitatea Gărzii Forestiere la nivel național, și o încercare de subordonare politică a 

actului de control în privința Gărzii Forestiere Timișoara? 

 

2. Care sunt obiectivele și concluziile acțiunii de control efectuate la nivelul Gărzii Forestiere 

Timișoara, în urma căreia a fost revocat din funcția de inspector-șef, domnul Amar Ienea? 

 

3. Care este conținutul petițiilor înregistrare la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor cu nr. 

264935/20.12.2021 și 265400/23.12.2021, în urma cărora ați inițiat acțiunea de control asupra Gărzii 

Forestiere Timișoara? 

 

4. Raportat la situația prezentată în presă, cum veți convinge opinia publică de faptul că 

Ministrul Mediului acționează în mod legal, și nu exercită un control politic asupra Gărzii Forestiere și 

inspectorilor din teritoriu? 

 

5. În contextul unor presupuse influențe politice ce afectează independența și corectitudinea 

acțiunilor Gărzii Forestiere, considerați că subordonarea acesteia față de Ministerul Mediului, reprezintă o 

vulnerabilitate care generează disfuncționalități legale și instituționale? 

 

6. Referitor la tema antemenționată, aveți în vedere reorganizarea structurilor de control din 

subordinea ministerului, implicit a Gărzii Forestiere Naționale? 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR Maramureș 

 




