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COMUNICAT 

  

 

În această perioadă există la Parlamentul României o inițiativă legislativă privind 

interdicția cu caracter temporar a scoaterii din țară a unor produse provenite din 

activități agricole și de exploatare forestieră din România. În acest Proiect de Lege există 

un articol care interzice până la 31.12.2030 a scoaterii din țară a produselor din masă 

lemnoasă constând din bușteni, lemn rotund, cherestea și lemn pentru foc. Acest Proiect 

de Lege vine la o săptămână de la adoptarea unui alt Proiect de Lege PL-x 

506/18.10.2019 privind gestionarea durabilă a pădurilor prin care se interzice exportul de 

buștean pe o perioadă de 5 ani.  

Dacă Proiectului de Lege privind interdicția cu caracter temporar a scoaterii din 

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

România i se va da curs în această formă și va exista interzicerea scoaterii din țară până 

la 31.12.2030 a buștenilor, lemnului rotund, cherestelei și lemnului pentru foc, se vor 

produce imense prejudicii sectorul silvic și sectorului de prelucrare a lemnului. Încă din 

2019, sectorul silvic se află într-o criză financiară determinată de nevânzarea masei 

lemnoase, criză care va continua la cote alarmante în anul 2020.  

Dacă la criza actuală care provoacă reducerea substanțială a veniturilor atât la 

nivelul Romsilva, cât și la nivelul celor 150 de ocoale silvice private, se va adăuga 

reducerea veniturilor din vânzarea masei lemnoase la operatorii economici care produc 

cherestea, atât pădurile României, cât și administratorii de stat sau privați ai pădurilor 

vor fi atât de mult afectați financiar încât gospodărirea pădurilor nu va mai fi posibilă, 

iar administratorii de păduri vor fi nevoiți să-și restrângă activitatea disponibilizând din 

personalul angajat. Deja în condițiile anului 2020 din lipsa resurselor financiare, la RNP-

Romsilva activitatea este restrânsă la 4 zile din 5 zile lucrătoare personalul angajat având 

salariile micșorate cu 20%. 

Întrucât este vorba de soarta pădurilor, de gospodărirea lor, de menținerea 

intreprinderilor de administrare a pădurilor, de soarta celor peste 21.000 de salariați care 

lucrează la Romsilva și la ocoalele silvice private, solicităm Parlamentului României 

modificarea de urgență a Proiectului de Lege privind interdicția cu caracter temporar a 
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scoaterii din țară a unor produse provenite din activități agricole și de exploatare 

forestieră din România prin scoaterea art. (2) privind interzicerea scoaterii din țară a 

produselor de masă lemnoasă constând din buștean, cherestea, lemn rotund și lemn de 

foc până la 31.12.2030. 

Solicitarea eliminării art. (2) din Proiectul de Lege amintit a făcut obiectul și unei 

scrisori înaintate de Confederația Consilva și Federația pentru Apărarea Pădurilor în data 

de 27.04.2020 domnului Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților din 

Parlamentul României. 

 

Ing. Marian STOICESCU  

PREȘEDINTE 

 


