Defrişări nebune în România
Romania a pierdut intr-un secol mai bine de jumatate din paduri
Un copac ofera intr-o ora necesarul de oxigen al unui om pentru 3 zile. In fiecare ora,
in padurile Romaniei sute de copaci sunt culcati la pamant ilegal iar in urma raman imagini apocaliptice.
Suntem pe ultimele locuri in UE la suprafata padurilor, dar exploatam la turatie maxima!!
Povestea cu Romania ca fiind o tara de legenda, cu paduri intinse si greu de patruns tinde sa devina un mit.
Romania nu mai este de mult timp o tara a padurilor, iar acest lucru este demonstrat de o statistica europeana.
Potrivit Eurostat, institutul european de statistica, padurile din Romania aveau in 2010 o pondere de 29% in
suprafata tarii. Ceea ce plaseaza tara noastra aproape de coada clasamentului, pe locul 19 in topul suprafetei
impadurite din statele UE. Cu mult sub media europeana, care este de 41%.
In Romania se fura anual circa 65.000 de metri cubi (mc) de masa lemnoasa, a declarat, astazi, Cristian
Apostol, secretar de stat in Ministerul Mediului si Padurilor. Dincolo de acestea, se mai taie ilegal inca 100.000
mc de masa lemnoasa anual, acestea fiind taieri realizate de proprietarii de paduri, dar care nu au toate avizele
necesare. Pe ansamblu, in Romania se exploateaza anual aproximativ 17 milioane de metri cubi de masa
lemnoasa. Din pacate, cele mai multe persoane acuzate de furt de lemn sunt eliberate. La mijlocul luni mai
2011 ca 1.400 de dosare din cele 2.317 intocmite de politie in primele patru luni ale anului pentru furtul de lemne
din paduri au primit decizia de neinceperea urmarii penale.

Vinovati sunt multi: silvicultori, politicieni, politisti, oameni de afaceri.

Avem 6.741.000 de hectare de padure. Pare mult, dar, dupa cum am spus, suntem la coada Europei la
acest capitol. Romania a pierdut intr-un secol mai bine de jumatate din paduri. Si nu se opreste. Pierde in
continuare hectare intregi in fiecare zi. Taieri la ras. In ultimii ani, mai multe legi, numite ale proprietatii au adus
haos in padure. 500.000 de hectare de padure sunt neadministrate. Acolo in mare parte padure nu mai este. In plus,
peste un milion de hectare au fost retrocedate in conditii discutabile, iar alte 500.000 de hectare sunt in litigiu.
In ultimul timp, au aparut procuratorii, invizi care cer si primesc in numele unor mai familii de boieri zeci si sute
de mii de hectare de padure.

"Am primit un raport al Curtii de Conturi cu cifre ingrijoratoare: incepand cu 1990 si pana in 2011 in Romania sau taiat ilegal 80 de milioane de metri cubi de lemn, ceea ce inseamna ca Romania a pierdut peste cinci miliarde de
euro. Efectele le vedem, inundatiile sunt efectele acestor taieri ilegale si ati vazut, in ultima perioada inundatiile
provocate de scurgeri de pe versanti, de torenti, sunt din ce in ce mai prezente", a declarat Ministrul delegat pentru
Ape, Paduri si Piscicultura, Lucia Varga,

