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Discursul ministrului Mediului şi Pădurilor, Attila Korodi,  

cu ocazia conferinţei de presă din data de 25 aprilie 2012 

 

 

Doamnelor si Domnilor, 

Buna ziua, bine aţi venit! 

Mă bucur să vă reîntâlnesc după 3 ani şi vă mulţumesc că aţi dat curs invitaţiei noastre de 

astăzi 

 

Suntem în apropierea deschiderii sezonului turistic dar şi a mini-vacanţei de 1 Mai. Ştim cu toţii că 

în această perioadă cei mai mulţi dintre români aleg să se bucure de zilele libere în jurul 

grătarelor, în mijlocul naturii, alături de familie. Acest mod tradiţional de a petrece intrarea în 

sezonul cald coincide pentru autoritatea de mediu cu o intensificare a activităţii de control în 

teritoriu. Obiectivul acesteia este de a monitoriza buna desfăşurare a activităţii de picnic cu 

scopul final de protecţie a naturii. Am decis să intensificăm controalele, pentru că experienţele 

anilor trecuţi arată că în urma unor astfel de momente cantităţile de deşeuri menajere aruncate 

fie în râuri, lacuri sau păduri cresc considerabil. Consecinţele asupra mediului sunt uşor de intuit: 

dincolo de atmosfera neplăcută a peisajelor încărcate de deşeuri se poate ajunge până la 

îngreunarea curgerii râurilor sau la perturbarea habitatelor din păduri şi Parcuri Naţionale. 

Personal sunt adeptul unui turism ecologic care presupune, dincolo de distracţie, şi o atenţie 

sporită asupra ceea ce lăsăm în urma noastră. Datele la zi ale autorităţilor de mediu cu privire la 

actele neglijente de depozitare improprie a deşeurilor vorbesc de la sine. Anual, Administraţia 

Naţională Apele Române curăţă apele râurilor şi lacurilor de sute de tone de pet-uri, material 

lemnos şi de deşeuri menajere. Aceeaşi situaţie este şi în păduri.   
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Revenind la controalele care sunt prevăzute pentru perioada imediat următoare, schema de 

control pe care am gândit-o la nivel naţional arată în felul următor: peste 460 de echipe ale 

autorităţii de mediu se vor regăsi zilnic în teren în perioada 28 aprilie – 1 Mai: 100 de echipe ale 

Garzii Naţionale de Mediu , 318 echipe de control ale Romsilva şi 42 de echipe ale Inspectoratelor 

Teritoriale de Regim Silvic şi Vânătoare. Asta înseamnă că vom implica în această acţiune peste 

1000 de angajaţi ai autorităţilor de mediu. Pe de altă parte, am solicitat Ministerului de Interne în 

baza Protocolului de colaborare existent între cele două instituţii, să ne sprijine în această acţiune 

cu patrule ale Poliţiei Române şi ale Jandarmeriei. Practic, acţiunile de control vor avea un 

caracter preventiv şi se vor realiza în echipe mixte ale Gărzii Naţionale de Mediu, 

Inspectoratelelor Judeţene ale Jandarmeriei Române şi Inspectoratelelor Judeţene ale Poliţiei 

Române. Controalele vor fi axate în mod special în zonele care au devenit sensibile ca urmare a 

experienţei ultimilor ani precum: cele din jurul Capitalei (Cernica, Pădurea Băneasa), Vadul 

Cerbului (Buşteni), Valea Râşnoavei (Braşov). Probleme înregistrăm însă şi în alte judeţe 

importante precum Suceava, Hunedoara, Caraş Severin, Cluj, Sibiu, Ialomiţa, Mureş şi Alba. 

 

Cât îi priveşte pe cei care au planuri de vacanţă în aer liber pot să le spun că este recomandat ca, 

pe lângă cele necesare distracţiei, să nu uite de sacul de gunoi pe care ar fi bine să-l aibă în 

dotare. Din păcate, realitatea României de astăzi este că suferim un deficit la capitolul amenajării 

spaţiilor de picnic şi al dotării acestora cu cele necesare: containere dedicate colectării selective a 

deşeurilor, amenajarea de locuri speciale pentru aprinderea focului, toalete ecologice etc. Aici 

autorităţile locale au de lucru în perioada următoare, mai ales că promovarea de către 

Parlamentul României a Legii Picnicului, cum a fost botezată popular, reprezintă intrarea în 

normalitate a ţării noastre şi la acest capitol. Dar cum ştim, de la promulgare până la aplicare este 

cale lungă în multe cazuri! Nu-mi doresc întârzierea reacţiei autorităţilor locale în această 

privinţă! Este şi motivul pentru care le-am solicitat oficial ca, până în data de 30 Mai, să ne 

furnizeze  lista locurilor destinate campării sau activităţilor de picnic. Punctual le-am solicitat: 

• Localizările şi suprafeţele în mp ale acestor zone 

• Termenul până la care primăriile amenajează aceste spaţii conform Legii Picnicului 
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• Dar şi planul de acţiuni de ecologizare a zonelor folosite de populaţie pentru asfel de 

activităţi şi care nu se vor mai regăsi în lista celor ce urmează să fie amenajate 

 

Datele pe care le vom primi în curând de la autorităţile locale din România vor folosi pentru 

realizarea unei inventarieri naţionale a zonelor de picnic din România. Practic, în baza acestor 

informaţii vom întocmi Harta Zonelor de Picnic pe care o vom promova în rândul populaţiei. Sunt 

convins că o astfel de iniţiativă, dusă la bun sfârşit, ne va apropia şi mai mult de comportamentul 

european în ceea ce priveşte reglementarea activităţilor de campare şi de picnic, dar şi a 

protecţiei mediului înconjurător. Sper ca primăriile să răspundă prompt la acestă iniţiativă, mai cu 

seamă că această Lege a devenit extrem de populară în rândul cetăţenilor români. Lumea 

aşteaptă în teren astfel de măsuri,  iar acestă afirmaţie este întărită de un studiu realizat de 

Asociaţia Green Revolution pe acestă temă. Conform studiului,  grătarul în aer liber este prima 

preferinţă a românilor după ieşirile în parc. Mai mult decât atât, datele arată că peste 45% din 

populaţia din mediul urban a mers la picnic de cel puţin 10 ori în ultimul an. Prin urmare vorbim 

despre un procent ridicat de români care merg în aer liber şi fac grătare cel puţin o dată pe lună. 

Despre datele acestui studiu vă vor vorbi chiar autorii acestuia în minutele care urmează. Apoi îl 

voi invita şi pe domnul Ion Sandu să ne vorbescă despre prognoza meteo pentru perioada 28 

aprilie - 1 Mai pentru ca populaţia să ştie dacă planurile ei coincid şi cu o vreme frumoasă. 

 

 

 

 


