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Stimată doamnă, stimate domn,
Tribunalul Vrancea nu ține seama de legislația ariilor protejate şi obligă Administrația Parcului Natural Putna‐
Vrancea să elibereze aviz favorabil construcției unui pod peste pârâul Putna şi a unui complex turstic în satul
Lepşa, pe un teren aflat în extravilanul localității, în Parcul Natural Putna‐Vrancea, în zona de management
durabil.
În anul 2004 prin H.G. nr. 2151/2004, a fost desemnat ca arie naturală protejată Parcul Natural Putna‐Vrancea.
Ulterior, în anul 2007 întreaga suprafață a parcului este inclusă în rețeaua europeană de arii protejate Natura
2000, astfel, prin O.M. nr. 1964/2007 este desemnat situl de importanță comunitară Putna‐Vrancea ‐
ROSCI0208, iar prin H. G. nr. 1284/2007 este desemnată Aria speciala de protecție avifaunistică Munții Vrancei
‐ ROSPA 0088.
Aceste arii se supun legislației naționale în vigoare, unul dintre cele mai importante acte normative privind
ariile protejate fiind OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei sălbatice, care transpune directivele europene (Directiva Habitate nr. 92/43/EEC şi Directiva
Păsări nr.79/409/EEC), care au stat la baza creării Rețelei Natura 2000 pentru conservarea naturii în statele
membre U.E.
Avizul negativ dat de către Consiliul Ştiințific construcției acestui centru de agrement şi al podețului peste
pârâul Putna, contestat prin hotărârea Tribunalului Vrancea, are la bază zonarea internă a parcului, zonare
care a fost realizată pe baza cercetărilor ştiințifice, cu scopul de a proteja valorile Parcului Natural, valori care,
utilizate în mod responsabil, pot deveni baza dezvoltării durabile reale. Impunerea de soluții de compromis pe
cale judecătorească va duce inevitabil la distrugeri iremediabile, iar atracția turistică a zonei va scădea cu
fiecare investiție realizată contrar obiectivelor ariei protejate.
În conformitate cu alin. (9), art. 22, din OUG 57/2007 în zona de management durabil este interzis a se
realiza orice fel de construcții, singurele activități care se pot întreprinde fiind cele din sfera activităților
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ştiințifice şi educative, a activităților tradiționale, a creşterii animalelor, activități de ecoturism care nu necesită
realizarea de construcții‐investiții şi altele care nu afectează echilibrul natural.
Prin aceste construcții se facilitează accesul masiv şi necontrolat al turiştilor spre rezervația Cheile Tişitei, din
apropiere ceea ce ar putea avea urmări dezastruoase asupra speciilor şi habitatelor, prin degradarea acestora,
reducerea habitatul de interes comunitar de Fânețe montane, cod Natura 2000 – 6520, şi degradarea
peisajului. În planul de management al Parcului, aprobat de Consiliul Ştiințific al parcului, se menționează că
râul Putna formează un baraj natural între zona de dezvoltare durabilă (unde se poate construi) şi cea de
management durabil (unde se aplică măsuri sporite de protecție a naturii).
Pe lângă aspectele privind conservarea naturii, un alt element incompatibil cu obligarea eliberării avizului de
construire de către administrația parcului, este faptul că terenul se află în extravilanul localității, în Parcul
Natural Putna‐Vrancea, sit Natura 2000. Conform aceluiaşi act normativ OUG 57/2007, în alin. (1, 3,), art. 27,
se menționează că “scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza
ariei naturale protejate de interes național/ internațional, cu excepția celor aflate în zonele de dezvoltare
durabilă, se poate face numai pentru obiective care vizează asigurarea securității naționale, asigurarea
securității, sănătății oamenilor şi animalelor sau pentru obiectivele destinate cercetării ştiințifice şi bunei
administrări a ariei naturale protejate.”(...) se face de autoritatea publică centrală care răspunde de agricultură
şi silvicultură, în baza actelor de reglementare emise de autoritățile competente pentru protecția mediului.
Solicităm Ministerului Mediului şi Pădurilor să grăbească procedura de aprobare a planurilor de management
ale arilor naturale protejate şi să atace în instanță această sentință, astfel încât să se asigure integritatea ariilor
protejate şi eliminarea situațiilor în care se fac presiuni asupra modificării zonării.
Solicităm Agenției Naționale pentru Protecția Mediului să intervină în procesul inițiat, exprimându‐şi punctul
de vedere oficial cu privire la zonarea internă a Parcului Natural Putna‐Vrancea, la procedura de evaluare a
impactului asupra mediului într‐un sit de importanță comunitară şi la activitățile permise într‐o arie protejată.
Solicităm Ministerului de Justiție aplicarea corectă a legislației ariilor naturale protejate şi verificarea situației
existente la Tribunalul Vrancea în dosarul cu nr. 3502/91/2009, având ca obiect eliberare avize construire pod
peste râul Putna şi amplasare complex turistic în sat Lepşa.
Considerăm că Tribunalul Vrancea nu a ținut cont de toate aspectele prezentate mai sus atunci când a obligat
Administrația Parcului Natural Putna‐Vrancea să elibereze aviz favorabil construcției, iar menținerea acestei
hotărâri ilegale crează un precedent cu urmări deosebit de grave asupra Rețelei Ecologice Natura 2000 din
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România şi a imaginii țării noastre față de celelalte state membre ale Uniunii Europene, riscând chiar
declanşarea procedurii de infringement!
Existența unui patrimoniu natural „sănătos”este vitală pentru o dezvoltare „sănătoasă” a comunității, o
dezvoltare sustenabilă care să asigure bunăstare generațiilor următoare.
În măsura în care instituția dumneavoastră nu are atribuții în acest domeniu, prezenta scrisoare doreşte să vă
informeze asupra unei situații care afectează patrimoniul natural al României, baza oricărei dezvoltări viitoare.
Ca urmare, vă rugăm să va alăturați demersurilor noastre şi să interveniți, pe lângă instituțiile care pot lua
măsuri, în favoarea Parcului Natural Putna‐Vrancea şi a altor arii protejate care se confruntă cu probleme
similare.
Coaliția ONG Natura 2000 România a prezentat în anul 2009, prin intermediul unor scrisori similare, mai multe
probleme legate de managementul ariilor protejate. Dacă sunteți interesat/ interesată de scrisorile anterioare,
nu ezitați să ne contactați. Vom continua această „campanie de scrisori” pentru a obține sprijinul
dumneavoastră în vederea inițierii procesului de realizare a unui cadru bine structurat şi eficient pentru
managementul parcurilor naționale, al parcurilor naturale, rezervațiilor, monumentelor naturii şi siturilor
Natura 2000 din România. Capitalul natural al țării este o sursă inestimabilă pentru bunăstarea tuturor, iar fără
implicarea factorilor de decizie nu vom reuşi să menținem aceste valori necesare unei dezvoltări economice şi
sociale de durată şi armonioasă.
Vă mulțumim!
Cu respect,

Pentru Consiliul Reprezentativ al Coaliției ONG Natura 2000 România
Laszlo Potozky, membru împuternicit
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