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Redac\ia ]i administra\ia: R@mnicu-V@lcea, Calea lui Traian nr. 125, Tel./Fax: 0250/732121 website: www.ramnic.ro • produs de Citymedia/Silviu Popescu 

Tirajul de azi: 1.000 de exemplare

Max.: 17 °C Min.: 6 °C
Cer par\ial noros  

}anse de precipita\ii: 10 %
Umiditate maxim`: 73 %

V@nt: 6 km/h din direc\ia ENE

VremeaCurs BNR
Euro 4.26 RON
USD 3.05 RON
GBP 4.87 RON
CHF 3.18 RON
Aur 133.56 RON

{n centrul ora]ului
Restaurant

La Stejar
organizeaz`: Nun\i, botezuri, mese festive.

Dou` s`li - 140 persoane
- 70 persoane

Incint` Complex Comercial Simian (fosta fabric` 11
Iunie)

Telefon: 0752307425; 0753319807(889)

NOU30%
reducere la stocurile 
de vinuri ]i cadouri

Libr`ria Micul Vr`jitor, Calea lui Traian Sud, Bl. S26,
ffoossttuull  mmaaggaazziinn  NNeettOOnnee

50%
reducere la stocul de juc`rii

Libr`ria Micul Vr`jitor, Calea lui Traian Sud, Bl. S26,
ffoossttuull  mmaaggaazziinn  NNeettOOnnee

Crime [n Mun\ii Par@ng

Ieri, la sediul Funda\iei Guard
Forest a avut loc o conferin\` de
pres`, ocazie cu care Gheorghe
Deaconeasa, [nso\it de biologul
Gheorghe Ploaie, a f`cut o trece-
re [n revist` a principalelor ac-
tivit`\i desf`]urate de aceast`
funda\ie [n ultimele 8 luni, res-
pectiv preluarea [n custodie a
Sitului Par@ng. Astfel, Gheorghe
Deaconeasa a dus [n discu\ie
faptul c` numai anul acesta
Guard Forest a plantat peste

60.000 de puie\i [n zona Galbenu
]i Ob@r]ia Lotrului, adic` [n lo-
curile [n care [n anii preceden\i
au fost [nregistrate t`ieri ilegale
de p`dure pe suprafe\e foarte
mari. „Tot [n aceast` perioad`,
am sesizat at@t Garda de Mediu
c@t ]i Ministerul Mediului ]i
P`durilor asupra defri]`rii ]i
excav`rii r@ului Lotru unde, pe o
por\iune de 5 kilometri a fost
[ndreptat cu buldozerul, dup` ce
a fost excavat ]i luat tot nisipul ]i

balastrul. O alt` direc\ie pe care
ne-am axat este stoparea braco-
najului din zon`, dar acest lucru
este foarte greu de f`cut, pentru
c` nu suntem sprijini\i a]a cum
ar trebui de c`tre institu\iile
abilitate [n acest sens. Am f`cut
adrese at@t c`tre Prefectur` c@t
]i c`tre Ministrul Mediului, dar
se pare c` cei de la Prefectur` s-
au [ntors [mpotriva noastr`,
pentru c` am [nceput s`
deranj`m, de]i noi [ncerc`m s`

ne facem meseria c@t mai bine,
a]a cum am [nv`\at [n faculta-
te,”, a declarat Gheorghe Dea-
coneasa, custodele-]ef al Funda-
\iei Guard Forest. 

La r@ndul s`u, biologul
Gheorghe Ploaie, unul dintre cei
mai importan\i colaboratori ai
Funda\iei Guard Forest a f`cut o
prezentare a Sitului Par@ng, dar
mai ales a problemelor cu care se
confrunt` acest tezaur de bog`\ie

natural` din nordul jude\ului
nostru, enumer@ndu-i [n principal
pe braconieri, dar ]i pe ciu-
percarii care, de]i primesc
amenzi, [n urma lor r`m@ne de
fiecare dat` pr`p`dul. 

Cei doi reprezentan\i ai Fun-
da\iei Guard Forest trag un sem-
nal de alarm` ca m`car acum, [n
ceasul al 12-lea, toate autorit`\ile
implicate [n acest domeniu sen-
sibil al protej`rii mediului, s`

[n\eleg` faptul c` nu se mai poate
bracona sau mai ales defri]a,
acolo unde se vrea ]i c@t se vrea,
f`r` nici un fel de control din
partea nim`nui. 

Au fost prezentate ziari]tilor
fotografii cu c`prioare ucise cu
la\uri din cablu de o\el ]i urme
ale unor activit`\i de braconaj
evidente. Vom reveni.

Stelian Mateescu

• Funda\ia Guard Forest administreaz` de 8 luni un teritoriu [n care au avut loc defri]`ri
ilegale ]i [n care c`prioarele sunt ucise cu la\uri • ONG-ul a plantat 60.000 de puie\i [n zonele
Galbenu ]i Ob@r]ia Lotrului ]i lupt` nu numai cu braconierii, ci ]i cu pasivitatea autorit`\ilor

„Sunt probleme de interes na\ional care trebuiau s` fie discutate, iar obiectivul meu ini\ial era s` armoniz`m
punctele de vedere ale Puterii cu cele ale Opozi\iei. Acest lucru nu este posibil, vedem, a]a c` voi substitui eu
Opozitia în discutiile cu dumneavoastr`. Legea pensiilor unde trebuie s` g`sim o solu\ie, legea educa\iei care e
întârziat`, câteva lucruri despre legea bugetului. Eu am toat` dup`-amiaz` la dispozi\ie. Putem s` mai discutam ]i
despre relansarea unor procese de privatizare, cu condi\ia ca banii de investi\ii s` mearg` în investi\ii, de aseme-
nea problema absorb\iei fondurilor europene care devine critic`”, a declarat pre]edintele Traian B`sescu, în debu-
tul consult`rilor de ieri de la Cotroceni.

B`sescu substituie Opozi\ia la PDL-UDMR-UNPR


