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Către, 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Deputat Ion-Marcel CIOLACU – PREȘEDINTE AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

Deputat Alexandru STĂNESCU – PREȘEDINTE AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ, 

SILVICULTURĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI SERVICII SPECIFICE DIN CAMERA DEPUTAȚILOR 

 

Ref. Proiectele Legislative b160/13.04.2020 privind interdicția cu caracter temporar a 

scoaterii din țară a unor produse provenite din activități agricole și de exploatare forestieră 

din România, b165/16.04.2020 privind comercializarea masei lemnoase, b166/16.04.2020 

privind exploatarea masei lemnoase și b168/16.04.2020 privind modificarea Codului Silvic, 

Legea 46/2008 

 

Cu deosebit respect vă informăm că în Parlamentul României, la Camera Deputaților se 

află 4 proiecte de acte normative b160/13.04.2020 Proiect de Lege privind interdicția cu 

caracter temporar a scoaterii din țară a unor produse provenite din activități agricole și de 

exploatare forestieră din România, b165/16.04.2020 Proiect de Lege privind comercializarea 

masei lemnoase, b166/16.04.2020 Proiect de Lege privind exploatarea masei lemnoase și 

b168/16.04.2020 Proiect de Lege privind modificarea Codului Silvic, Legea 46/2008 care prin 

aplicare pot aduce grave prejudicii economiei naționale, sectorului silvic și mediului.  

i. Proiectul de Lege privind interdicția cu caracter temporar a scoaterii din țară a unor 

produse provenite din activități agricole și de exploatare forestieră din România, b 

160/13.04.2020 va avea un impact deosebit de mare socio-economic și asupra 

mediului. 

 interzicerea scoaterii din țară, implicit a exportului de buștean și lemn rotund 

face obiectul Legii privind gospodărirea durabilă a pădurilor, lege adoptată de 

Parlament în luna aprilie 2020 și aflată la promulgare; 

 interzicerea exportului de cherestea determină ca România să fie lipsită de 

venituri provenite din export de 1,2 mld. €/an. Această interdicție de export va  
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provoca o situație financiară deosebit de grea administratorilor de păduri, 

respectiv Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva și celor 150 de ocoale silvice 

private, întrucât acești administratori nu vor mai putea vinde masa lemnoasă 

operatorilor economici care produc cherestea. Lipsa de venituri la 

administratorii de păduri va determina imposibilitatea de a păzi și gospodări 

pădurea, unul din principalii factori de protecție a mediului; 

 interzicerea exportului de cherestea poate provoca falimentarea celor 12.000 

de operatori economici care produc cherestea și disponibilizarea a 200.000 de 

angajați ai acestor operatori economici; 

 Proiectul de Lege nu are claritatea necesară folosindu-se sintagma „scoaterea 

din țară” dând naștere astfel la interpretări, încălcându-se prevederile Legii nr. 

24/2000. 

ii. Proiectul de Lege privind comercializarea masei lemnoase b165/16.04.2020 este un 

proiect de lege care are un caracter discriminatoriu între operatorii economici care 

cumpără masă lemnoasă din județ și cei care cumpără din afara județului. 

Obligativitatea ca masa lemnoasă dintr-un județ să fie comercializată într-un volum de 

50% din totalul masei lemnoase către beneficiarii din județ, iar 50% către beneficiarii 

din alte județe încalcă prevederile legislației economiei de piață. 

iii. Proiectul de Lege privind exploatarea masei lemnoase b166/16.04.2020 nu respectă 

prevederile Legii 46/2008 privind Codul Silvic. Conform prevederilor Art. 25 din Codul 

Silvic, în România pădurile sunt păduri de protecție și păduri de producție și protecție, 

nu există păduri cu funcția numai de producție la care se face referire în proiectul de 

lege. 

iv. Proiectul de Lege privind modificarea Codului Silvic B168/16.04.2020. Proiectul de 

Lege prevede interzicerea exploatării masei lemnoase pe perioada stării de urgență, în 

această perioadă putând fi permisă doar exploatarea masei lemnoase din albia minoră 

a cursurilor de apă și de pe suprafața construcțiilor hidrotehnice din albia minoră.  

În albia minoră se execută construcții hidrotehnice (baraje, traverse, praguri) care au 

rolul de a disipa energia cinetică a apei, împiedicând formarea de torenți, implicit de 

viituri și inundații. În timp aceste construcții hidrotehnice se colmatează cu aluviuni 

aduse de ape, creând posibilitatea instalării vegetației forestiere, care va avea același 

rol de împiedicare a formării torenților. Dacă este necesar se pot construi alte baraje 

în amonte de cele existente. A permite exploatarea vegetației forestiere din albia 

minoră a cursurilor de apă ar facilita apariția torenților, viiturilor și inundațiilor. 

Interzicerea exploatării masei lemnoase în perioada de urgență, perioadă în care se 

asigură paza pădurilor, crează dificultăți financiare administratorilor de păduri care au 

nevoie de venituri pentru paza pădurilor și gospodărirea durabilă a lor. 

 



 
 

3 | Pagina 

România, București, B-dul General Gheorghe Magheru, Nr. 31, Sector 1, 

Telefon: (004) 021-313 10 05 int. 270, Fax: (004) 021-313 82 83 
E-mail: conf. consilva@gmail.com, Web: www.consilva.eu 

 

Confederația Consilva și Federația pentru Apărarea Pădurilor își prezintă întreaga 

disponibilitate de a participa la dezbaterile pe proiectele de acte normative aferente 

sectorului silvic și forestier, care sunt organizate de Parlamentul României în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 52/2003. 

În speranța că nu se va da curs la adoptarea proiectelor de acte normative amintite, 

având în vedere efectele aplicării lor, vă mulțumim.  

 

Ing. Marian STOICESCU  

PREȘEDINTE 

 

 

 

 


