Roviniet pentru caii, ATV-urile i motoscuterele de agrement din p duri
un articol de Dan Str u (983 afisari, 2007-05-10)
Federa ia Român de Motociclism i Romsilva preg tesc un act normativ prin care se va reglementa
circula ia vehiculelor cu motor prin parcurile na ionale
Consiliul de Administra ie al Regiei Na ionale a P durilor va aborda,
într-una din urm toarele edin e, o ini iativ potrivit c reia transportul
de agrement sau concursurile motorizate vor fi taxate cu o roviniet .
O ini iativ discutat recent, între conducerea Regiei Na ionale a
P durilor – Romsilva – i reprezentan ii Federa iei Române de
Motociclism, prevede taxarea accesului în zonele împ durite a
vehiculelor dotate cu motor cu explozie i combustibil lichid. Informa ia
a fost confirmat ieri, pentru "Adev rul", de directorul general al
Romsilva, Dan Ioan Aldea, care a ad ugat c i pentru caii folosi i la
transportul de agrement prin p duri se va pl ti roviniet . Aldea a mai
precizat c aceast ini iativ va fi pe ordinea de zi a proximei edin e a
Consiliului de Administra ie al regiei.
Motocicli tii spun c taxa e binevenit
Cei care vor s fac plimb ri
"În prezent, prin parcurile na ionale i prin p duri se plimb cine vrea cu de agrement prin p dure cu
ATV-uri, motoscutere sau motociclete, iar str inii vin aici i organizeaz calul vor pl ti o tax de acces
concursuri. Noi suntem interesa i s se încaseze bani de pe urma acestor în zonele forestiere
activit i, iar fondurile s fie folosite pentru paza i administrarea
respectivelor arealuri", ne-a declarat secretarul general al Federa iei
Române de Motociclism, Gabriel Olariu. El a explicat c în Statele Unite ale Americii se percepe de
mai mult vreme o astfel de tax , în cuantum de 70 USD pe an, dar a evitat s estimeze ce sum s-ar
putea pl ti în România pentru rovinieta drumurilor forestiere.
Hart electronic , pentru turismul forestier
Din aceea i ini iativ , discutat de Romsilva cu Federa ia de Motociclism, mai face parte i un proiect
de delimitare a zonelor forestiere ce se preteaz pentru activit ile turistice motorizate sau pentru
organizarea de concursuri cu astfel de vehicule. "Vom realiza o hart electronic pe baza indica iilor
Romsilva, la fel ca sistemul GPS, pentru ca turi tii s se orienteze mai u or în aceste zone", a mai spus
reprezentantul federa iei. Ca i în variantele "clasice", plata rovinietei pentru zonele forestiere se va
dovedi printr-un stick aplicat pe vehiculul pentru care a fost pl tit aceast tax .

