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COMUNICAT 

 

 În data de 12.02.2020, în mass-media a apărut știrea că din partea Comisiei Europene 

s-a lansat un avertisment României de a lua măsurile necesare remedierii deficiențelor 

identificate de Comisie privind cantitățile mari de lemn recoltat ilegal și nerespectarea 

Directivei Habitate, Directivei privind evaluarea strategică de mediu și Directiva privind 

păsările, constatând că unele habitate forestiere protejate au dispărut din cadrul siturilor 

protejate Natura 2000.  

Potrivit scrisorii primite de la Comisia Europeană, România are la dispoziție o lună 

pentru a lua măsurile necesare remedierii acestor deficiențe. Scrisoarea Comisiei Europene 

reprezintă primul pas în procedura de infringement.  

Situația este deosebit de gravă deoarece procedura de infringement poate să aducă 

României imense prejudicii financiare și de imagine. Credem că este în interesul României ca 

autoritățile din țara noastră să facă publice sesizările sau demersurile transmise din țară la 

Bruxelles, cine a făcut aceste demersuri, dacă datele prezentate în aceste demersuri au fost 

verificate sau confirmate de autorități sau instituțiile abilitate în acest sens din România, pașii 

care s-au făcut în țară pentru soluționarea problematicii prezentate în demersurile 

menționate, precum și textul Scrisorii de Punere în Întârziere primită de Guvernul României 

de la Comisia Europeană.  

România la nivelul anului 1990, ocupa locul 2 în Europa în ceea ce privește calitatea 

pădurilor (biodiversitatea speciilor forestiere, starea fito-sanitară a pădurilor, volumul de 

masă lemnoasă la ha). A urmat o perioadă, 1991-2005, în care s-au aplicat legi de 

reconstituire a dreptului de proprietate retrocedându-se mai mult de jumătate din suprafața 

păduroasă a țării vechilor proporietari. Pentru cele 3,2 mil ha de păduri retrocedate s-au 

constituit de către proprietari structuri silvice de administrare și pază, procesul finalizându-se 

abia în anul 2017. Inexitența în timp a unor structuri de pază și administrare silvică a dus la 

apariția tăierilor ilegale și distrugerea unor păduri din sectorul silvic privat. Odată cu 

preluarea în pază de către administratorii silvici privați sau de stat a tuturor pădurilor private, 

fenomenul de tăieri ilegale s-a diminuat substanțial. Personalul silvic care are în pază pădurea 

răspunde, conform reglementărilor în vigoare, material și penal de orice arbore lipsă din 

pădurea luată în gestiune dacă nu prind hoțul de lemn. În apărarea pădurii, personalul silvic a 

dat dovadă de devotament și sacrificiu. În ultimii ani 6 pădurari au fost omorâți apărând 

pădurea de către infractorii surpinși în pădure furând lemn (ultimii 2 pădurari au fost omorâți 

în toamna anului 2019), peste 650 de pădurari, ingineri, tehnicieni silvici au fost agresați de 

hoții de lemn suferind vătămări corporale grave, iar la mulți pădurari li s-au pus în pericol 

familiile, hoții de lemn dând foc la casa sau mașina pădurarului.  
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Din nefericire, tăieri ilegale de arbori nu vor fi stopate atâta timp cât unele categorii 

ale populației din mediul rural trăiesc sub pragul sărăciei și nu au bani să cumpere lemnul de 

foc necesar încălzirii locuinței. Mulți dintre ei preferă să primească amendă, care oricum n-au 

cum s-o achite, decât să-și lase copii să se îmbolnăvească în frig. Pentru a descrește presiunea 

asupra pădurii și asupra personalului silvic, autoritățile ar putea prelua exemplul altor țări 

care practică în zonele populate limitrofe pădurii unele facilități la cumpărarea lemnului de 

foc, inclusiv prestarea unor servicii sau lucrări silvice compensatorii valorii lemnului de foc.  

Cazurile de furt organizat de lemn, mai ales din habitatele naturale, considerăm că 

trebuie pedepsite exemplar, iar personalului silvic, pentru a evita situațiile de agresiune gravă 

la care este expus, să i se permită să folosească arma din dotare pentru autoapărare în timpul 

exercitării atribuțiunilor de pază a pădurii. 

Având în vedere unele măsuri, printre care și modificarea unor acte normative,  

anunțate de ministrul mediului, apelor și pădurilor în vederea evitării procedurii de 

infringement pe păduri, Confederația Consilva și Federația pentru Apărarea Pădurilor a 

solicitat încă din data de 13.02.2020 conducerii Ministerului mediului, apelor și pădurilor să 

dispună, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, ca în procesul de elaborare și la dezbaterile publice ce vor fi organizate 

pentru aceste Proiecte de acte normative să fie invitați și delegații Confederației Consilva, 

Federației pentru Apărarea Pădurilor, Federației Sindicatelor din Silvicultură Silva, Federației 

Sindicatelor Carpatisa, Societății Inginerilor Silvici din România Progresul Silvic și Asociației 

Proprietarilor de Păduri din România.  

  

PREȘEDINTE 

Ing. Marian STOICESCU  
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