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Scrisoare deschisă 
 

Peste 11.000 de persoane solicită salvarea tezaurului natural al României 
 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
 
În numele a peste 11.000 de persoane, WWF solicită respectarea dreptului la un mediu 
sănătos şi echilibrat din punct de vedere ecologic, drept garantat de Constituţia 
României. În prezent, există numeroase proiecte şi acţiuni care au distrus sau riscă să 
afecteze iremediabil tezaurul natural al României. În acest context, WWF şi partenerii săi 
îi acţionează în justiţie pe cei care desfăşoară astfel de acţiuni ilegale, fiind motivaţi de 
convingerea că cetăţenii României au dreptul de a beneficia de acest tezaur natural, iar 
autorităţile competente au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a-l proteja. 
 
Tezaurul natural reprezintă cea mai importantă contribuţie a României la valorile 
deosebite ale Uniunii Europeane: 
 

• 27 de Parcuri Naţionale şi Naturale şi rezervaţii ale biosferei; 
• numeroase specii de plante şi animale rare sau chiar dispărute din multe ţări 

europene sau al căror statut este periclitat; 
• 30% din populaţiile de carnivore mari din Europa – urşi, râşi, lupi;  
• 40% din culoarul Dunării – 1073 km., cu una dintre cele mai importante şi mai 

mari delte din Europa, Delta Dunării;  
• 250,000 ha de păduri seculare – cea mai mare suprafaţă păstrată din Europa, 

după Rusia. 
 
 
 



 

Proiecte de dezvoltare care nu ţin cont de conservarea naturii, construcţii ilegale ridicate 
în ariile naturale protejate, exploatarea pădurilor fără a se ţine cont de statutul de arie 
protejată, poluarea, braconajul sunt numai câteva dintre ameninţările care riscă să 
distrugă iremediabil acest tezaur natural. 
 
La sfârşitul anului trecut, WWF a lansat o campanie de conştientizare a populaţiei asupra 
acestor ameninţări, cu scopul de a trage un semnal de alarmă şi de a responsabiliza 
autorităţile competente în soluţionarea acestor ilegalităţi.  
 
Peste 11.000 de persoane au semnat petiţia electronică şi şi-au exprimat astfel dorinţa de 
a acţiona pentru salvarea bogăţiilor naturale ale României, pentru stoparea ilegalităţilor 
care afectează mediul natural şi pentru soluţionarea diferitelor cazuri de ilegalităţi 
semnalate de WWF în cadrul campaniei de conştientizare. 
 
Stimate Domnule Preşedinte, ataşăm acestei scrisori listele cu semnatarii petiţiei. 
Împreună cu ei, WWF îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la degradarea şi 
distrugerea naturii în România. Organizaţia noastră, împreună cu parteneri preocupaţi de 
aceleaşi probleme, îşi oferă disponibilitatea de a lucra cu autorităţile competente pentru a 
se găsi soluţii pentru încurajarea dezvoltării, dar cu menţinerea şi folosirea chibzuită a 
valorilor şi resurselor naturale ale României, fiind convinşi că tezaurul natural poate 
constitui baza unei dezvoltări economice unice.  
 
Ne exprimăm speranţa că demersul nostru se va concretiza în implicarea autorităţilor 
responsabile şi în stoparea ilegalităţilor care duc la distrugerea celui mai important tezaur 
al ţării noastre: tezaurul natural. 
 
 
Cu deosebită consideraţie, 
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