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COMUNICAT
Activarea procedurii de infringement pe păduri, o nedreptate pentru România

În data de 6 martie 2020 Consiliul European al Forestierilor și Societatea Acdemică
Forestieră Europeană, într-o scrisoare către domnul Virginius Sinkevicius, Comisar pentru
Mediu, Oceane și Pescuit în Comisia Europeană au menționat următoarele:
„Dat fiind importanța esențială a pădurilor în diminuarea efectelor schimbărilor
climatice încă din 2011 Consiliul Forestierilor Europeni a solicitat cu amabilitate
Parlamentului și Comisiei Europene să înființeze un Comisariat pentru păduri sau un
Directorat General pentru Păduri în Comisia Europeană. Consiliul Forestierilor Europeni
reiterează această propunere în acest an, 2020. Consiliul Forestierilor Europeni, Grupul de
Consultanță al Experților Forestieri din Europa și Societatea Academică Forestieră
Europeană dă o apreciere deosebită activității Comisiei de Mediu, Oceane și Pesuit pentru
respectarea și aplicarea principiului subsidiarității în sectorul forestier pentru toate
Statele Membre ale Uniunii Europene, atât timp cât nu există o autoritate forestieră la
nivelul Comisiei Europene”.
În data de 23 iunie 2020, doamna Claudia Olazabal, șefă de unitate în Directoratul
General pentru Mediu a răspuns din partea domnului comisar european Virginius
Sinkevicius la scrisoarea celor două organizații europene:
„În ceea ce privește propunerea dumneavoastră de a se înființa un Directorat
General pentru Păduri în Comisia Europeană, Comisia lucrează într-o manieră colegială.
Pădurile sunt tratate într-un mod coordonat de serviciile concertate.”
(„Concerning your proposal for setting up a Directorate General for forests within
the Commission, the Commission works in a collegial manner. Forests are dealt with in a
coordinated manner by the concerned services.”)
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Răspunsul Comisiei de Mediu, Oceane și Pescuit nu surprinde, se știe că la nivelul
Comisiei Europene nu există o autoritate forestieră care să elaboreze strategii și politici
forestiere pentru Uniunea Europeană, să elaboreze reglementări, regulamente, directive
pe domeniul forestier, să monitorizeze modul de aplicare și respectare al acestora, să ia
decizii în situația de nerespectare repetată a acestor reglementări. Această situație se
datorează faptului că în Actul Constitutiv al Uniunii Europene nu se regăsește termenul de
pădure, deși mai mult de 33% din suprafața terestră a Uniunii Europene este acoperită cu
păduri. Desigur, Comisia Europeană are nevoie de o autoritate forestieră care să cunoască
problematica din domeniul forestier, care să elaboreze proiectul unei noi strategii
forestiere a Uniunii Europene (așa cum se dorește în martie 2021). Inițiativa completării
Actului Constitutiv al Uniunii Europene cu domeniul forestier aparține Consiliului și
Parlamentului European, la inițiativa Comisiei Europene.
În data de 12 februarie 2020, Comisia Europeană la inițiativa Comisiei de Mediu,
Oceane și Pescuit a acționat procedura de infringement pentru România din cauza tăierior
ilegale de păduri și a dispariției unor habitate forestiere protejate din cadrul siturilor
Natura 2000, încălcându-se Directiva Habitate și Directiva privind păsările. Datele privind
tăierile ilegale a 20 mil. m3 anual pentru care a fost declanșată procedura de
infringement, au fost preluate din rezultatele parțiale ale Inventarului Forestier Național
și acceptate de ministerul de resort, deși în dezbaterea organizată de minister pe tema
Inventarului Forestier Național din decembrie 2019, specialiștii de la Academia de Științe
Agricole și Silvice, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, administratorii de păduri,
organizațiile profesionale și sindicale din sectorul silvic au contestat acest volum (20 mil.
m3 anual tăieri ilegale) ca fiind extrem de exagerat, nerealist, fiind estimat de aceste
organizații la un volum de 50 de ori mai mic. Una din consecințele declanșării procedurii
de infringement pe păduri este necesitatea de remediere a deficiențelor identificate de
Comisie în legislația silvică din România. Ca urmare în perioada actuală la Camera
Deputaților se află proiectul cu PL-x nr. 356/2020 privind modificarea și completarea Legii
nr. 46/2008 privind Codul Silvic.
În opinia noastră, activarea de către Comisia Europeană a procedurii de
infringemet s-a făcut:
-

Folosind datele eronate privind tăierile ilegale de păduri din rezultatele
parțiale ale Inventarului Forestier Național, rezultate contestate de mediul
academic, administratorii de păduri, organizațiile profesioanle și sindicale din
domeniul silvic. De altfel, Inventarul Forestier Național a fost blocat de
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autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, beneficiarul acestui
studiu, cu un an înainte de declanșarea procedurii de infringement.
-

Fără să existe o autoritate forestieră la nivelul Comisiei Europene, singura în
măsură să monitorizeze, să constate, să verifice, să reglementeze activitatea
forestieră a Uniunii Europene.

Ing. Marian STOICESCU
PREȘEDINTE
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