
Bár már nem vezeti, de Hargi-
ta megye még mindig előkelő 
helyen szerepel a Környezet-
védelmi Minisztérium illegális 
fakivágásokat tükröző listáján. 
Mint Borbély László tárcaveze-
tőtől megtudtuk, megyénkben 
idén már 4-5 bejelentetlen, rajta-
ütésszerű ellenőrzést tartottak, 
az eredményt pedig az összeál-
lított bűnügyi dossziék jelzik. A 
miniszter reméli, ősztől bűncse-
lekménynek fog számítani az 5 
köbméter alatti falopás is.

– Árulja el, még mindig Hargita 
megye vezeti a minisztériumban az 
illegális fakitermelésről vezetett me-
gyék feketelistáját?

– Nem Hargita megye vezeti, de 
sajnos ott van az élbolyban. Másrészt 
úgy vélem, ebben az évben hatéko-
nyabbak voltunk, mely gyakorlatot 
folytatni is fogjuk. Tehát van egy 
protokollum a csendőrséggel, így az 
ellenőrző szervek úgy érkeznek, hogy 
azt a helyiek közül senki sem tudhatja 
előre. Ha megtudják, nehezebb rajta-
kapni őket. Időközben nagyon sok 
bűnügyi dossziét is összeállítottunk, 
de bekeményítünk a falopásért kiró-

ható büntetések terén is. Utóbbi kap-
csán immár a parlament is megsza-
vazta azt a törvényt, mely szigorítja 
a büntetéseket, de továbbmenve, sze-
retnénk azt is elérni, hogy minden fa-
lopás bűnügynek számítson, ne csak 
az öt köbméter fölötti mennyiséggel 
tetten értek. Persze a falopásokat 
ettől még nem könnyű megállítani, 
hiszen e téren évek óta olyan összefo-
nódások vannak, amelyeket nagyon 
nehéz szétverni, de azon vagyunk.

– Az összefonódások ugyanakkor 
a legérintettebb településeken állítólag 
többé-kevésbé nyilvánosak. Miért csak 
most próbál ellenük határozottabban 
fellépni a szaktárca?

– Engem a tavaly is foglalkozta-
tott a kérdés, de a cselekvési tér nagy-
ban kitágult azzal, hogy az erdészeti 
ügyek is átjöttek a környezetvédelmi 
minisztériumhoz. Mi pedig már tel-
jesen másképpen közelítjük meg, az 
az igazság. Másrészt viszont – hogy 
miért csak most – nekünk is idő 
kellett, hogy megtudjuk szervezni 
magunkat, össze tudjuk zárni sorain-
kat. Voltak évek alatt kialakult szoká-
sok, de ilyenkor nagyon keménynek 
kellett lenni. És persze láthatjuk, mi 

folyik körülöttünk, amivel szintén 
keményen szembe kellett szállni. Úgy 
tudom, Romániában vannak olyan 
intézmények, amelyek ezzel kellene 
foglalkozzanak – nap mint nap –, 
nem csupán akkor, amikor megszer-
vezett helyszíni kiszállásaink vannak.

– Hargita megyében hány ilyen 
bejelentetlen, rajtaütésszerű ellenőr-
zést tartották már az idén?

– Az idén négy vagy öt ilyen ellen-
őrzést tartottunk, de nemcsak Har-
gita megyében. Sor került már több 
alkalommal ilyen akciókra Neamţ 
megyében, de még a Fekete-tenger 
partján is. Annyit bizton ígérhetek, 
az ellenőrzéseket fokozni fogjuk.

– Tudna időpontot mondani, mi-
kortól számít majd bűncselekmény-
nek az öt köbméter alatti falopás is?

– Én nagyon remélem, hogy 
hamarosan a kormány asztalára jut. 
Pillanatnyilag az Igazságügyi Mi-
nisztériummal kell még tisztáznunk 
bizonyos dolgokat, de nagyon bí-
zom benne, hogy az erről szóló tör-
vény már ősszel érvénybe lép. 

Domján Levente

hírfolyam

> Javult valamelyest a külkereskedelmi 
mérleg. 3,6 milliárd eurós hiánnyal zárta az 
idei első öt hónapot az ország külkereskedelmi 
mérlege, ami viszont a tavalyi hasonló időszak-
hoz képest 7,5 százalékos javulást takar – de-
rült ki az Országos Statisztikai Intézet tegnap 
közzétett adataiból. Tavaly január–május 
között az export és import értéke közötti kü-
lönbség 3,9 milliárd euró volt. Az idei év első 
öt hónapja alatt az export 32 százalékkal, 18,2 
milliárd euróra bővült, míg az import 23 szá-

zalékos növekedéssel 21,8 milliárd euró értéket 
ért el. A Európai Unió tagállamaiba – az INS 
adatai szerint – idén január–május között 13,1 
milliárd euró értékű árut szállítottunk, míg a 
behozott termékek és szolgáltatások értéke, 
15,6 milliárd euróra rúgott.

> Tovább bővít az abroncsgyár. 20 millió 
eurós beruházással új mérnöki és tesztcentert 
hozna létre temesvári gyártóegysége kereté-
ben a német Continental gumiabroncsgyár. 
Európa második legnagyobb autóipari be-
szállítója a romániai üzem tizenegy évvel ez-

előtti megnyitása óta immár félmilliárd eurót 
költött beruházásokra. Az új kutató- és teszt-
központ a tervek szerint Temesváron épülne 
fel, 1800 embernek biztosítva munkát.

> Tordaszentmihályon nézelődik a 
Ford? A Kolozs megyei Tordaszetmihály 
környékén keres egy új alkatrészüzem épí-
tésére alkalmas telket a Ford – állítja a te-
lepülés polgármestere. A helyi Szabadság 
napilap értesülése szerint Ioan Zeng jelez-
te: az amerikai cég képviselői még tavasszal 
jártak a községben, ahol terveik szerint egy 

új alkatrészgyártó egységet húzhatnak fel a 
közeljövőben, de hét-nyolc környékbeli tele-
pülésen is megfordultak. A régiót vélhetően 
a közelben elhaladó észak-erdélyi autópálya 
használható szakasza teszi vonzóvá. A beru-
házási terv ugyanakkor a szakértőket is meg-
lepte, mivel a Ford jelenleg még a craiovai 
autógyárral kapcsolatos vállalásait sem tudta 
tartani. A craiovai Ford üzem futószalagjai-
ról jelenleg naponta száz könnyű teherszállí-
tó gépkocsi gördül le, miközben az amerikai 
gyártó vállalásaiban a termelés havi 20 ezer 
gépkocsira való felfuttatása szerepel.
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 hirdetések

Gazdaság

A General Mir Consult S. P. R.L.

a Com ADY IMPEX Kft. (Ma-
roshévíz, Győzelem utca 8. szám) 
jogi felszámolói minőségében közli, 
hogy a 2011. július 18-án 12 órától  
nyílt kikiáltásos árverés útján eladja 
az adós ingó javait csíkszeredai szék-
helyén, Testvériség sugárút 8/B/2. 

Az ingó javak és azok 
kikiáltási árai: 

– VOLVO S 60 személygépko-
csi, fekete színű, gyártási év 2002, 
gázolajas, 2400 cm3. 

A személygépkocsi értéke 
25 500 lei áfával együtt.

Az árverésen való részvétel vé-
gett az ajánlattevőknek az árverés 
megkezdése előtt legalább 1 órával 
letétbe kell helyezniük a kikiáltási 
ár 10 százalékát képező garanciát és 
a 150 lejes résztvételi illetéket a Ro-
mán Kereskedelmi Bank maroshé-
vízi ügynökségénél megnyitott 
RO04RNCB0157110389960001 
különleges eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszá-
molónál vagy a 0266–310940-es 

és az 0744–362148-as  
telefonszámokon. 
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Nem tolerálják a falopást

Gyakoribb ellenőrzéseket, szigorúbb szankciókat ígér Borbély László miniszter


