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INTERPELARE 

Către: AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA 

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 present, din Pădurea Comorova mai există doar aproximativ 

390 ha pădure, 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.  

 Având în vedere că rămânerea acestei păduri 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. Câte avize pentru tăiere aţi emis în ultimii 5 ani pentru suprafaţa de fond forestier din 

Pădurea Comorova? Solicit un răspuns defalcat cu privire la data solicitării avizului, cine a fost 

solicitantul, pentru ce specii de arbori şi pentru ce suprafaţă de fond forestier s-a solicitat 

emiterea unui punct de vedere/ aviz de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanța. 

2. În concret, față de Pădurea Comorova cum v-aţi îndeplinit funcțiile și atribuțiile prevăzute 

de Hotărârea nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia? 

3. În această pădure se mai regăsesc arbori seculari? Mai există pâlcul de stejari brumării – 

circa 60 de exemplare care au fost plantați pe o suprafaţă de 1,2 ha din Pădurea Comorova și 

pentru care aceasta a fost declarată rezervaţie naturală şi a fost ocrotită de lege? 

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 

mailto:vlad.gheorghe@europarl.europa.eu
https://vladgheorghe.ro/
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00151521&Info=RG9jSWQ9MTMwMzY0JkluZGV4PUQlM2ElMmYlNWZjYWJpbmV0JTJmbGVnaXNsYXRpZSUyZmluZGV4JkhpdENvdW50PTQmaGl0cz0xMGQwKzEwZGMrMTBkZCsxMGRlKw==
mailto:vlad.gheorghe@europarl.europa.eu

