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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la realizarea unor defrișări
și a unui drum forestier ilegal în pădurea Hoia-Baciu, județul Cluj

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la realizarea unor defrișări
și a unui drum forestier ilegal în pădurea Hoia-Baciu, județul Cluj. Sesizarea din oficiu
vizează posibila încălcare a art. 35 din Constituția României privind dreptul la mediu
sănătos.

Mass-media a relatat cazul defrișărilor existente la nivelul pădurii Hoia-Baciu
din municipiul Cluj-Napoca, unde ”iubitorii de natură” taie nestingheriți copacii, fără ca
cei plătiți să fie paznici să facă ceva. Conform relatărilor din presă, ”Desi am semnalat si
la finalul lui 2018 dezastrul din Padurea Hoia-Baciu, autoritățile n-au reacționat cu nimic.
Ba mai mult, cei care taie copacii din recunoscuta pădure s-au întors nestingheriți la muncă.
Se taie in neștire, ba chiar s-a făcut un drum forestier ilegal prin mijlocul Poienii Rotunde,
loc pe care-l vizitează mii de turiști anual in căutarea experiențelor paranormale”. În
materialele de presă s-a mai semnalat faptul că în toamna anului trecut, a fost aprobată o
rundă de tăieri, fapt confirmat și de șeful Ocolului Silvic Cluj. Acesta din urmă a mărturisit
că haosul ecologic a fost stârnit de proprietarii neglijenți, care și-au transportat lemnele
într-un mod bezmetic. Contactat de Monitorul de Cluj pentru un punct de vedere, șeful
Ocolului Silvic Cluj a declarat că nu s-a autorizat construirea niciun drum forestier și că

acesta, de fapt, nu există, sunt niște ogașe care s-au format atunci când au intrat oamenii cu
utilajele lor, cu tractoarele, cu căruțele, cu ce au transportat lemnele. Șeful Ocolului Silvic
Cluj din cadrul Direcției Silvice județene a dat asigurări că nu se fac tăieri ilegale,
proprietarii din zonă având contracte de pază cu Ocolul. Acesta a afirmat că, în urma
reclamațiilor, exploatările autorizate au fost stopate pentru puțină vreme, însă au fost
reluate la scurt timp la insistențele proprietarilor de păduri, cei mai mulți din zona
Suceagului.
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