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Este posibilă interzicerea exploatărilor
din Parcurile Naționale?
Da. Și e și necesară și obligatorie. Vorbim
de doar 4,3% din pădurile țării, dintre care
jumătate sunt deja protejate. Avem
suficiente păduri în afara parcurilor de unde
putem acoperi nevoile economice și sociale.
Și trebuie să ajungem la 10% din teritoriu
strict protejat, cum ne-am asumat la nivel de
UE.

E un plan realizabil? Daca da, în cât timp?
Da, se poate face rapid. De exemplu în pădurile statului din parcurile
naționale se pot opri tăierile imediat, prin decizie internă a ministerului.
Pentru pădurile private trebuie extinse plățile compensatorii care se dau
deja.
Efortul economic ar fi de 18 milioane euro/an, infim față de beneficiile
de mediu și față de cât cheltuie aiurea pe alte prostii.
Este Domogled un proiect ambițios, sau e doar praf în ochi?
Nu. Nu cred că era nevoie de acest proiect. Avem doar 13 parcuri
naționale, se putea face un singur proiect, o dată, pentru toate. E vorba
de evaluarea situației pentru 140 mii ha de păduri. Fiecare dintre parcuri
are o situație particulară în ceea ce privește suprafața, zonarea internă,

proprietatea fondului forestier, caracteristicile pădurii, deci e greu de
extrapolat un proiect dintr-un parc în celelalte.
E nevoie de noi parcuri naționale?
Da. Sunt zone care meritau să fie parcuri, se începuseră demersurile și
au rămas doar situri N2000: Făgăraș, Tarcu, Ciucaș, Parâng și altele. Și
repet, trebuie să ajungem de la 24%, la 30% arii protejate și de la 2% la
10% protecție strictă.
Avem banii pt a pune noi limite la exploatari?
Da, avem. Și dacă nu avem trebuie să îi găsim. Sunt multe oportunități
financiare dedicate conservării din partea UE. Trebuie doar să ne dorim
asta. Să mergem la Bruxelles și să cerem. De vreme ce România are
printre cele mai valoroase biodiversități din UE, ar trebui să cerem și să
primim și cele mai multe resurse pentru conservarea acesteia.
Cum vezi viitorul RNP la managementul Parcurilor Naționale?
Depinde de evoluția RNP. Dacă ea se reformează și se transformă în
administrator de păduri, rupând-se de latura de exploatare a acestora,
poate să fie și administrator de parcuri, însă nu ca acum, ci așa cum
trebuie.

