9 Mai 2015: Marş pentru protejarea pădurilor (SIBIU)
A contribuit Marius Miclea
luni, 04 mai 2015 15:18 - Ultima actualizare luni, 04 mai 2015

În data de 9 mai la ora 16:00 ne strângem în Piaţa Mare lânga Primărie pentru a protesta, împreună cu celelalte
oraşe din ţară, împotriva despăduririlor abuzive care au lăsat România cu nici 27% din suprafaţa împădurită faţă
de 31.8% din suprafaţa ţării în 1990. [1]
În timp ce în Camera Deputaţilor este în curs de adoptare un proiect de modificare a Codului Silvic [2], compania
austriacă Holzindustrie Schweighofer, lider de piaţă în domeniul prelucrării lemnului în România, este prinsă în
flagrant recompensând tăierea ilegală a lemnului. [3]
Cerem sprijinul Preşedintelui şi Guvernului României pentru ca:
- resursele naturale să fie exploatate transparent şi protejate ca o moştenire naţională
- adoptarea unui Cod Silvic care să apere pădurile şi să ne protejeze de practicile abuzive ale companiilor mari
- înăsprirea controalelor la procesatori şi în Portul Constanţa
- oprirea tăierilor de pădure din parcurile naţionale

- 9 mai, ora 16:00, Piata Mare -Sibiu
Evenimentul este susţinut de mai multe grupuri şi organizaţii sibiene interesate de protecţia mediului înconjurător:
- Sibiu Uniți Salvăm
- Cu verdele-n SUS
- Tura-in Natura
- SKV Sibiu
- Vertical Sport
- Fundatia Comunitara Sibiu
- 2X2 Race
- PeDale
- ÎnAlergare
- Asociatia ECO4EST
- Animallife Sibiu
- Parohia Evanghelică C.A. Sibiu
- Fundatia Heritas
- Asociatia Prietenii Mocanitei
- Asociatia Romania Civica
[1] http://www.quickdata.ro/wp-content/uploads/2012/05/istorie_taieri2.jpg
[2]
http://adevarul.ro/news/politica/senatul-respins-cererea-reexaminare-iohannis-motivele-nefundamentate-1_553a2d
99cfbe376e35828c41/index.html
[3]
http://totb.ro/video-o-investigatie-straina-arata-cum-holzindustrie-schweighofer-ofera-bonusuri-pentru-lemn-taiat-ile
gal/
Lista orașelor care ies în stradă pentru apărarea pădurilor României:
■ în țară
▬ București: www.facebook.com/events/396455553891205/
▬ Braşov: www.facebook.com/events/355759117956669/
▬ Cluj: https://www.facebook.com/events/1070549379625832/
▬ Focșani: www.facebook.com/events/963080373725882/
▬ Iași: www.facebook.com/events/368406833365914/
▬ Timişoara: https://www.facebook.com/events/1436583276642784/
▬ Ploieşti: www.facebook.com/events/1602849166652773/
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▬ Oradea: www.facebook.com/events/1569483046634820/
▬ Sibiu: www.facebook.com/events/1571640683097172/
▬ Suceava: www.facebook.com/events/977863172247441/
▬ Târgovişte: https://www.facebook.com/events/1574721896115549/
■ în străinătate
▬ Viena: www.facebook.com/events/1567484846848215/
▬ Paris: www.facebook.com/events/1571337976454311/
▬ Montreal: www.facebook.com/events/812415995493049/
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