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Stimată doamnă, stimate domn,
În cadrul campaniei „Petiție din aria mea protejată” Coaliția ONG Natura 2000 România revine cu o nouă
sesizare prin care aduce in prim‐plan alte ilegalități care pun in pericol patrimoniul natural al țării noastre.
Am fost înştiințați de către Centrul Regional de Supraveghere Ecologică “MUNȚII APUSENI” că în Parcul
Natural Apuseni există presiuni pentru derularea unui proiect ‐ STAȚIUNE DE SCHI PADIŞ‐LAZURI, locație
situată în inima Parcului. Amplasamentul propus pentru investiție afectează zona de protecție integrală din
această arie protejată, conform limitelor stabilite prin HG 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei,
parcurilor naționale şi parcurilor naturale şi constituirea administrațiilor acestora. În acest context Consiliul
Local al comunei Buduroasa a aprobat, prin H.C.L. nr. 38/31.05.2010, PUZ‐ul de introducere în intravilan a
suprafeței de cca 86 ha pentru realizarea Zonei turistice Padiş‐Lazuri cu profil turistic şi pârtii de schi cu
telescaun.
În conformitate cu ordinul 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale şi
a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice “în zonele de
conservare specială se interzice orice formă de exploatare sau utilizare a resurselor, precum şi orice formă de
folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecție şi/sau conservare ”.
În momentul de față Centrul Regional de Supraveghere Ecologică “MUNȚII APUSENI” a solicitat în instanță
anularea actelor administrative care au fost emise ilegal pentru a înlesni modificarea zonării interne a Parcului
Natural Apuseni. Punctul de vedere al Agenției Naționale de Protecția Mediului susține argumentele în baza
cărora CRS solicită suspendarea Hotărârii consiliului Local.
Solicităm Ministerului Mediului şi Pădurilor să intervină în procesul inițiat de CRS, exprimând punctul de
vedere oficial cu privire la legalitatea actului emis de Consiliul Local Budureasa astfel încât să se asigure
integritatea parcului natural prin blocarea oricăror demersuri care vizează transformarea zonei de conservare
specială într‐o zonă de management durabil al activităților umane, conform OUG 57/2007.
Modificarea zonării unei arii naturale protejate se poate face doar prin planul de management elaborat cu
respectarea legislației. Acceptarea de către Prefectura Bihor a unei decizii ilegale, respectiv a abuzului de
funcție al membrilor Consiliului Local al Comunei Budureasa, care au emis HCL fără a avea avizele impuse prin
legislație, inclusiv avizul Adinistrației Parcului Natural Munții Apuseni constituie un precedent periculos, cu
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potențial efect dezastruos pentru toate ariile protejate ale României, ce poate duce la pierderi irecuperabile
din patrimoniul natural al țării.

Menținerea patrimoniului natural este vitală pentru o dezvoltare responsabilă, iar ariile protejate trebuie să
stabilească etalonul pentru protejarea şi utilizarea durabilă a acestor valori. În cazul în care această problemă
nu se va soluționa de către autoritățile competente din România, Coaliția Natura 2000 România va informa
Comisia Europeană în vederea declanșării procedurii de infringement pentru încălcarea legislației comunitare
în Situl Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni/RO SPA0081 Munții Apuseni‐Vlădeasa.
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 Apuseni 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,
Mark‐Nagy Janos
În numele Consiliului Reprezentativ
Coaliția ONG Natura 2000 România
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