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INTERPELARE 

Către: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

Obiectul interpelării: Tăieri Pădurea Comorova 

   

 Pădurea Comorova este unica pădure de pe litoralul românesc al Mării Negre, cu rol 

deosebit de protecţie climatică, igienico-sanitară, recreativă şi de cercetare-experimentare silvică 

în condiţii extreme de stepă dobrogeană. Aceasta avea iniţial o suprafaţă totală de 855 ha şi se afla 

în proprietatea publică a statului. În urma defrişărilor pe care le-a suferit această pădure, prin 

Hotărârea de Guvern nr. 647/25.09.1998, suprafaţa care a mai rămas de 519 ha a fost trecută în 

administrarea Consiliului Local Mangalia cu destinația de parc municipal, iar prin Hotărârea de 

Guvern nr. 1025/2000 a fost trecută în proprietatea publică a Consiliului Local Mangalia. Ulterior 

prin Hotărâri de Consiliu Local, Pădurea Comorova a fost trecută din proprietate publică în 

proprietate privată a Municipiului Mangalia și s-a aprobat folosirea ei definitivă sau temporară în 

alte scopuri decât silvice, pentru extinderea intravilanului Municipiului Mangalia. 

 Din această pădure mai există doar aproximativ 390 ha, suprafaţă de fond forestier aflată 

în proprietatea privată a Municipiului Mangalia, iar alte 120 ha pădure se află acum în 

proprietatea privată a persoanelor fizice și/sau juridice.  

 Urmare a interpelării Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva- Direcţia Silvică Constanţa 

am aflat că această regie nu are încheiate contracte de administrare și nu are competența de a 

verifica tăierile de arbori pe nicio suprafață din această pădure. 

  Mai mult decât atât, conform ultimelor publicații din presa locală, Primăria Municipiului 

Mangalia urmează să amenajeze un parc de distracții în Pădurea Comorova. 

 Față de cele menționate prin prezenta, și având în vedere că rămânerea Pădurii Comorova 

în proprietatea privată a Municipiului Mangalia și în afara regimului silvic va conduce inevitabil 

la distrugerea ei în totalitate, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. În concret, ce demersuri ați efectuat pentru Pădurea Comorova, în vederea prevenirii 

defrișărilor din zonă? 
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2. În toți acești ani, s-a încercat readucerea acestei păduri în proprietatea publică a 

statului? Care sunt procedurile legale întreprinse în acest sens și de către cine? Solicit un 

răspuns detaliat. 

3. În această pădure se mai regăsesc arbori seculari?   

4. Considerați că o pădure de interes naţional, așa cum este Pădurea Comorova, poate fi 

gospodărită de o administraţie publică locală? Dacă nu, cum veți încerca să remediați 

această problemă?  

5. Cum intenționați să protejați această pădure pentru a evita distrugerea ei în totalitate?  

 Vă rog să îmi transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris la adresa de e-mail 

vlad.gheorghe@europarl.europa.eu. 

 

 

Vă mulțumesc, 

Vlad GHEORGHE 
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