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COMUNICAT 
din 5 iulie 2022 

 
 
În data de 27 iunie 2022 la inițiativa Confederatiei Consilva și Federației pentru Apărarea 

Pădurilor (F.A.P.) a avut loc la sediul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva o intalnire la care 

au participat prof. dr. Ioan Seceleanu, președinte al Secțiunii Silvicultură a Academiei de 

Științe Agricole și Silvice, dr. ing. Ovidiu Badea, membru corespondent al Academiei 

Naționale, dr. ing. Șerban Davidescu, director al Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, 

ing. George Mierliță,  director general al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, ing. Codruț 

Bilea, director al R.N.P. Romsilva, ing. Adrian Crețu, președinte al Asociației Administratorilor 

de Păduri, ing. Gheorghe Gavrilescu, președinte al Societății ”Progresul Silvic”, ing. Silviu 

Geană, lider al Federației Sindicatelor „Silva”, ing. Vasile Alexa, președinte al Federației 

Sindicatelor „Carpatisa” și ing. Marian Stoicescu, președinte al Confederației Consilva și 

F.A.P. convenindu-se înființarea unui Grup de lucru pe problematica sectorului silvic. La 

întalnire s-a discutat despre această problematică, despre cauzele ei , facandu-se propuneri 

de inițiative comune pentru  eliminarea acestor cauze, pentru intervenții la Ministerul 

Mediului, Apelor și Padurilor, la Guvernul României și la Comisia Europeană. Amploarea crizei 

economice în care se află România, rata inflației deosebit de mare, criza energetică, criza 

apei și criza alimentară adâncesc problematica sectorului silvic. Pe fondul campaniei de 

denigrare, susținută de unele grupuri de interese atât în țară cât și la Bruxelles, împotriva 

administratorilor de păduri și a personalului silvic, s-a inițiat în anul 2020 de către Comisia 

Europeană, total nefundamentat, procedura de infringement pe păduri împotriva României, 

iar la nivel Guvernamental în acest an au apărut unele propuneri de măsuri care vizează 

administratorii de păduri și modul de gospodărire al pădurilor, printre altele: de regionalizare 

a Romsilvei, de reducere a obiectului de activitate al administratorilor de păduri, de  mărire 

a suprafeței ocoalelor silvice etc. Și pentru că nu era suficient, în prezent se dorește 

înființarea unei organizații care să avizeze de practica personalul silvic, să dea grade 

profesionale acestuia, transformand profesia de silvicultor într-o profesie liberală. Și pentru 

a dispune de aceste atribuții, organizația amintită urmează să fie recunoscută printr-un act  

legislativ. Având în vedere că unele din aceste probleme trebuie analizate și soluționate cu 

celeritate, lucru solicitat insistent și de membrii organizațiilor, în data de 29 iunie s-a 

convenit telefonic cu participantii de la intalnirea din 27 iunie 2022 ca membrii Grupului, în 

caz de urgență, să poată avea inițiativa unor demersuri scrise sau verbale care să ajute 

inițiativele Grupului, urmand ca Grupul să fie informat despre aceste demersuri. Ca atare în 

data de 30 iunie reprezentanții a șase organizații (Confederația Consilva, Federația pentru 

Apărarea Pădurilor, Federația Sindicatelor “Silva”, Asociația Administratorilor pentru Păduri, 

Federația Sindicatelor „Carpatisa”, Societatea „Progresul Silvic”) care fac parte din Grupul 

de lucru au semnat și trimis la comisarii europeni pentru mediu, oceane și pescuit și pentru 
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agricultură o Scrisoare prin care se solicită celor doi comisari să folosească informațiile și 

baza de date a instituțiilor oficiale din România despre tăierile ilegale de masă lemnoasă. Se 

solicită aceasta întrucat cifra de 20 milioane de metrii cubi tăiați ilegal anual, prezentată în 

mass-media și la Bruxelles de unele grupuri de interese, nu corespunde realității, fiind de 70 

de ori mai mare decât volumul real de tăieri ilegale anuale, conform statisticilor Institutului 

Național pentru Statistică, și, în consecință, Comisia pentru Mediu, Oceane și Pescuit din 

cadrul Comisiei Europene trebuie să schimbe, să ridice măsura de infringement pe păduri 

pentru România. Se atașează Scrisoarea trimisă la cei doi comisari europeni de către cele 6 

organizații din România. 

În data de 29 iunie 2022 președintele Confederației Consilva, organizație asociată cu 

Confederația Sindicală Națională Meridian, a fost delegat de prof. Ion Popescu, președintele 

C.S.N. Meridian, să participe împreună cu un alt delegat al C.S.N. Meridian, domnul Ichim 

Costel,  la ședința Consiliului Național Tripartit de Dialog Social, Consiliu din care fac parte 

toți membrii Guvernului și reprezentanții confederațiilor sindicale și patronale reprezentative 

la nivel național. La Ședința Consiliului Național Tripartit de Dialog Social din 29 iunie 2022, 

prezidată de domnul Ionel Nicolae Ciucă, Prim-ministru al României, au fost abordate temele: 

securitatea energetică a României, securitatea alimentară, revitalizarea industriei de apărare 

și măsuri de sprijin pentru a compensa efectele războiului la nivel economic și social pentru 

societatea românească. În intervențiile pe care le-a avut delegatul Meridianului, președintele 

Consilva, la prima temă de discuție a ședinței, securitatea energetică a României, pornind de 

la faptul că lemnul este o resursă energetica regenerabilă a României, a prezentat importanța 

pădurilor în asigurarea securității energetice a țării, situația de administrare a pădurilor 

României, pericolul la care sunt expuse pădurile prin aplicarea măsurilor propuse de cabinetul 

domnului consilier de stat George Agafiței: de regionalizare a administrării pădurilor statului, 

de reducere a obiectului de activitate al administratorilor de păduri, de majorare a 

suprafețelor ocoalelor silvice și a solicitat domnului consilier de stat George Agafiței, prezent 

la întâlnire, ca mediul academic, administratorii de păduri, sindicatele și organizațiile 

profesionale din sectorul silvic să fie consultate pe aceste propuneri. La această solicitare 

domnul consilier de stat a asigurat în fața celor prezenți că se va da curs acestor consultări. 

La a doua intervenție delegatul Meridianului, președintele Consilva, a prezentat domnului 

Prim-ministru Nicolae Ionel Ciucă situația în care se regăsesc administratorii de păduri și 

personalul silvic supuși de ani de zile la o campanie de denigrare susținută de unele grupuri 

interesate de administrarea pădurilor statului sau de accesul la masa lemnoasă a acestor 

păduri. Pe baza datelor false susținute de aceste grupuri de interese și de un fost demnitar, 

atât în țară cât și la Comisia Europeană, că în România se taie ilegal anual 20 de milioane de 

metrii cubi de masă lemnoasă din păduri și că România nu a luat măsuri de stopare a acestui 

fenomen, a fost declanșată de Comisia Europeană procedura de infringement pe păduri pentru 

România. Realitatea, conform datelor Institutului Național pentru Statistică, tăierile ilegale 

de masă lemnoasă sunt de 70 de ori mai mici, adică până în 300 de mii metrii cubi pe an și 

acest lucru se întâmplă, în majoritatea cazurilor, în zonele în care se află segmente de 

populație foarte săracă. S-a solicitat domnului Prim-ministru măsuri pentru a se informa 

Comisia Europeană de situația reală a tăierilor ilegale din pădurile României și de ridicare, 

astfel, a procedurii de infringement pe păduri pentru țara noastră. Domnul Prim-ministru 

Nicolae Ionel Ciucă a mulțumit pentru intervenție. 
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După  ședință, delegatul din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Secretar 

de Stat Alin Seserman, ne-a confirmat veridicitatea cifrelor de până în 300 de mii metrii cubi 

pe an tăieri ilegale de masă lemnoasă din păduri, solicitându-ne să rămânem în legătură 

pentru consultări la inițiativele de soluționare a problematicii sectorului. 

 

Ing. Marian STOICESCU  

PREȘEDINTE 

 




