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Stimate domnule Ministru László Borbély, Ministrul Mediului și Pădurilor, 
 
 

Soarta pădurilor din România se află pe agenda publică de ani de zile, dar, în ciuda eforturilor de pe 
toate planurile, rezultatele întârzie să apară. Probleme precum disparitia unor păduri valoroase, 
reducerea şi degradarea diversităţii biologice sau fragmentarea habitatelor ne sunt aduse la 
cunoştinţă din ce în ce mai frecvent. 

Deşi majoritatea discuţiilor despre pădurile din România se concentrează pe aspecte negative, nu 
trebuie să uităm că avem şi motive de mândrie. În timp ce majoritatea ţărilor din Europa şi-au 
distrus pădurile virgine, plătind un preţ scump pentru modernizarea lor, România găzduieşte o bună 
parte a ultimelor păduri virgine de pe continent. 

Pădurile virgine ale României, care reprezintă 65% din pădurile virgine rămase în Europa 
(exceptând Rusia), sunt bunuri cu valoare de patrimoniu pentru țara noastră și pentru Europa. 
Importanţa acestor păduri sub aspect științific, peisager, educativ, ecoprotectiv și al biodiversității, 
este agreată de toții practicienii, specialiștii și cercetătorii din domeniu și din domeniile înrudite. 

În secolul XIX, pădurile virgine reprezentau aproximativ 30% din suprafaţa totală a pădurilor din 
România. La finele secolului XX mai erau doar 6%. Astăzi au rămas mai puţin de 3%.  

Dintre acestea, doar 18% se bucură de un statut de protecţie. Restul, de 82%, pot fi distruse fără a 
fi încălcate prevederile legale. 

Prin această petiţie, vă solicit luarea unor măsuri urgente pentru protejarea eficientă a ultimelor 
păduri virgine ale României, respectiv modificarea cadrului legislativ pentru protecţia lor şi 
asigurarea de fonduri pentru plăţi compensatorii către proprietarii privaţi de pădure.  

Sper că dumneavoastră, garantul şi reprezentantul mediului în Guvernul României, veţi înţelege şi 
aprecia această iniţiativă şi o veţi susţine cu toate mijloacele legale pe care le aveţi la îndemână. 

 

 


