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COMUNICAT

Atunci când cazurile de contaminare cu coronavirus (Covid-19) se înmulțesc de la
o zi la alta, ajungând la ordinul miilor și, când numărul de decese deja șochează,
măsurile de salvare a populației sunt o prioritate pentru fiecare dintre noi, dar mai ales
pentru autorități. În Romania sunt domenii, sectoare și servicii în care activitatea nu
poate fi oprită, întreruptă sau suspendată nici măcar pentru o zi. Acei oameni din
domeniile: medical, sanitar, servicii publice, ordine publică, armată, agricultură,
silvicultură, comerț, juridic, notariat, magistratură, televiziune, presă, transport,
furnizare a apei, a energiei electrice, etc merg în fiecare zi la locul de muncă și își
desfășoară activitatea în condiții maxime de risc și stres. Ceea ce este imperios să se facă
este să li se asigure condițiile de muncă, măcar condițiile minime de protecție împotriva
Covid-19.
La videoconferința pe care doamna Victoria Violeta Alexandru, ministrul muncii și
protecției sociale a organizat-o în data de 26 martie cu conducerile confederaților
sindicale reprezentative la nivel național și în care a solicitat propuneri de modificare sau
completare a Ordonanței de Urgență nr. 30/2020, președintele executiv al CSM Meridian
a solicitat introducerea în textul acestei ordonanțe a obligativității acordării de către stat
tuturor angajaților, indiferent de domeniul unde lucrează, și care își desfășoară
activitatea în această perioadă de pandemie Covid-19 a măștilor antivirale (nu
chirurgicale) și a mănușilor de protecție, ceea ce constituie o măsură de protecție a
salariatului de protecție a muncii. După videoconferință s-a trimis la Ministerul Muncii și
Protecției Sociale textul de propunere.
În timpul videoconferinței președintele executiv al CSM Meridian a solicitat
suspendarea în acest an, dat fiind condițiile deosebite ale anului, a aplicării OUG nr.
109/2011 privind guvernanța corporativă în unitățile economice cu capital majoritar de
stat. Urmând ca la aceste unități economice să se aplice măsuri de susținere financiară
asemănătoare celor de care au beneficiat alte unități economice.
La videoconferința organizată de ministrul muncii și protecției sociale, Victoria
Violeta Alexandru, din partea CSN Meridian au participat Stoicescu Marian, președinte
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executiv CSN Meridian și Dumitru Fornea, secretar general CSN Meridian. După
videoconferință, din partea CSN Meridian s-a transmis la Ministerul Muncii și Protecței
Sociale o listă a tuturor propunerilor de modificare a OUG. nr. 30/2020 primite de la
federațiile membre ale confederației.
În zilele de 5 și 6 martie a avut loc la Budapesta ședințele Bordurilor Consiliului
Silvicultorilor Europeni și ai Societății Academice Forestiere Europene. In cadrul
ședințelor s-a analizat activitatea CEF și EFAS, s-au făcut propuneri pentru activitatea din
perioada următoare atât în Sistemul Forest Europe cât și la nivelul instituțiilor Uniunii
Europene, s-au ales noi membrii CEF și EFAS. De asemenea, s-au adoptat două scrisori
către Comisarul pentru Mediu, Oceane și Pescuit și către Comisarul pentru Agricultură.
Cele două scrisori s-au trimis la Bruxelles în data de 10 martie. Aceste scrisori vin
după un demers din luna ianuarie făcut de CEF și EFAS d-nei. Ursula von der Leyen,
președintele Comisiei Europene. In acest demers au fost prezentate propuneri pentru
Programul European Green Deal.
Vă prezentăm scrisoarea CEF și EFAS către domnul Virginijus Sinkevičius,
Comisarul pentru Mediu, Oceane și Pescuit din cadrul Comisiei Europene:

Dl. Virginijus Sinkevičius
Comisar pentru Mediu, Oceane și Pescuit în Comisia Europeană

Consiliul Silvicultorilor Europeni (CEF) este o organizație internațională
profesională a Silvicultorilor înființată în 2011 și care are peste 58.400 de membrii din
13 țări europene.
Consiliul Silvicultorilor Europeni (CEF) a înființat pentru susținerea activității
sale două instituții: Grupul de Consultanță al Experților Forestieri din Europa (AGFEE) și
Societatea Academică Forestieră Europeană (EFAS).
Dat fiind importanța esențială a pădurilor în diminuarea efectelor schimbărilor
climatice, încă din 2011 Consiliul Silvicultorilor Europeni a solicitat cu deosebit respect
Parlamentului European și Comisiei Europene să înființeze o Comisie pentru Păduri sau
un Directorat General pentru Păduri în cadrul Comisiei Europene. Consiliul Silvicultorilor
Europeni reiterează această propunere și în 2020.
CEF, AGFEE și EFAS acordă o deosebită apreciere activității Comisiei pentru
Mediu, Oceane și Pescuit de a respecta și aplica principiul subsidiarității în domeniul
silvic la toate statele membre ale Uniunii Europene în condițiile în care nu există o
autoritate silvică în Comisia Europeană.

2 | 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

CEF, AGFEE și EFAS își prezintă întreaga disponibilitate să participe în procesul
de elaborare a strategiilor și politicilor silvice, regulamentelor și directivelor silvice în
cadrul European Green Deal.
CEF, AGFEE și EFAS solicită, cu deosebit respect, să se organizeze, cât mai curând
posibil, o întâlnire la nivel înalt a Comisiei pentru Mediu, Oceane și Pescuit cu
reprezentanții celor trei organizații pentru discutarea politicilor silvice și găsirea de
soluții la probleme de actualitate din sectorul silvic european.
Mulțumim pentru atenție și cele mai amabile salutări.

CEF Președinte

EFAS Președinte

János Halmágyi

Marian Stoicescu

Vă doresc dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, tuturor celor dragi, colegilor
dumneavoastră multă, multă sănătate!

Ing. Marian STOICESCU
PREȘEDINTE
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