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COMUNICAT

În contextul în care populația României traversează o perioadă de îngrijorare și
panică dat fiind extinderea epidemiei de coronavirus (COVID-19), unii parlamentari,
poate fără să cunoască realitățile dar cu o vehemență demnă altor cauze, susțin o
campanie de dezinformare prinvin realitățile sectorului silvic. Folosind unele date
prelimiare dintr-o lucrare ce se dorește a fi Inventarul Forestier Național, date contestate
de mediul academic și din cercetare forestieră, de organizațiile profesionale și sindicale
din silvicultură, de administratorii de păduri, crează o imagine deformată a României
afirmându-se că în cursul ultimilor ani s-au tăiat ilegal 20 mil. m³ în fiecare an, în
condițiile în care tăierile legale de masă lemnoasă au fost de 19 mil. m³ pe an, deci în
total în România s-a tăiat masă lemnoasă cu un volum de 39 mil. m³ în fiecare an, ceea
ce este cu totul nerealist.
Folosind această motivație, acești parlamentari susțin înființarea de urgență a
unui DNA al pădurilor și intervin în Parlament cu un Proiect de act normativ de modificare
a Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic. Fără să existe o dezbatere publică și fără să se
aplice prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, la Parlament se
află în faza de avizare un Proiect de Lege pentru modificarea Codului Silvic, a punctului
21 din Anexa nr. 1 a acestui Cod, venindu-se cu o completare la definiția Materialelor
lemnoase, asimilându-se acestor materiale lemnoase: lemnul sub formă de particule,
biomasa, mangalul, etc!
Legea nr. 46/2008, Codul Silvic este o lege organică. A fost elaborată în perioada
2005-2008 de Parlamentul României luându-se în considerare un draft elaborat de
ministerul de resort împreună cu Academia Română, Academia de Științe Agricole și
Silvice, organizațiile profesionale și sindicale, asociațiile poprietarilor de păduri. Orice
modificare de articol din această lege, deosebit de importantă pentru țară, necesită o
consultare cu toate instituțiile amintite.
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Acest Proiect de Lege a intrat spre avizare în luna februarie a acestui an la
Consiliul Economic și Social, organism consultativ al Parlamentului și Guvernului,
obținând, dat fiind forma precară a textului, aviz nefavorabil. Sperăm că Parlamentul va
lua în considerare acest aviz.

Ing. Marian STOICESCU
PREȘEDINTE
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