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COMUNICAT 

 

Aristotel, poate cel mai mare gânditor al antichității, consideră că sensul vieții este 
căutarea adevărului. La noi s-a constatat ca pentru unii dintre foștii demnitari în perioada 
cand ocupau înalte funcții publice cautarea adevarului nu a constituit o prioritate, mai mult, 
pentru atingerea propriilor interese sau a unor interese de grup, eludarea adevărului a fost o 
practică. Generațiile care vor veni vor fi uimite de cât efort financiar, material, logistic și 
uman a depus România, sectorul silvic din țara noastră pentru susținerea unor măsuri, 
inițierea unor practici în vederea evitării procedurii de infringement pe păduri declanșată pe 
nedrept de Comisia Europeană contra României. Se pare că această nedreptate se datorează 
unor demnitari români care au susținut la Comisia de Mediu, Pescuit și Oceane din Comisia 
Europeană ca în România se taie ilegal anual 20 de milioane metri cubi masă lemnoasă, adică 
un volum de 70 de ori mai mare față de realitatea din teren. Din rapoartele 
administratorului pădurilor statului și a administratorilor pădurilor private rezultă că totalul 
tăierilor ilegale anuale este de 300 de mii metri cubi masă lemnoasă, un volum mare dar 
incomparabil, mult mai mic decât cel pentru care României i s-a declanșat procedura de 
infringement.  

Surprinzător este că volumul nereal de 20 milioane metri cubi material lemnos tăiat 
ilegal anual continuă să fie susținut de grupuri de interese în campaniile de denigrare a 
structurilor de administrare a pădurilor și a structurilor de personal silvic, cu scopul de a 
accede la administrarea pădurilor statului.  

De asemenea, volumul nereal de 20 milioane metri cubi tăieri ilegale anuale continuă să 
fundamenteze politicile forestiere din România focalizate în prezent pe inițiative ce 
urmăresc: modificarea legislației silvice, diminuarea suprafeței gospodărite de 
administratorul pădurilor statului, dependența nefirească a structurilor de administrare a 
pădurilor de decizia organismelor de mediu, transformarea profesiei de silvicultor într-o 
profesie liberală. 

Acum, mai mult ca oricand, omenirea conștientizează rolul și importanța pădurilor 
pentru combaterea și atenuarea efectelor schimbărilor climatice. În consecință, indiscutabil 
și mai mult ca oricând, rolul și importanța  structurilor de administrare a pădurilor vor 
crește. Aceste structuri vor acționa, conform practicilor europene, pentru mărirea suprafeței 
cu păduri, dezvoltarea funcțiilor pădurii, creșterea biodiversității speciilor forestiere, 
crearea habitatelor necesare dezvoltării biodiversității florei și faunei, consolidarea și 
dezvoltarea activității de pază a pădurii având în vedere creșterea presiunii asupra 
pădurilor. Pentru a-și îndeplini acest rol structurile de administrare a pădurilor de stat sau 
private trebuie consolidate și susținute financiar de instituțiile Statului Român. 

Totodată, considerăm că imaginea sectorului silvic, implicit imaginea României, la 
Comisia Europeană trebuie reconsiderată. Pentru a se întâmpla acest lucru Comisia 
Europeană trebuie informată corect de situația pădurilor din România, de eforturile care se 
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fac de administratorii de păduri, de personalul silvic pentru gospodărirea durabilă a 
pădurilor, pentru asigurarea pazei acestora. 

Este unul din motivele pentru care am acceptat în septembrie acest an preluarea 
președinției Consiliului Forestierilor Europeni (C.E.F.), organizație profesională europeană a 
silvicultorilor din 13 țări (Spania, Franța, Germania, Croația, Italia, Ungaria, Serbia, 
România, Ucraina, Moldova, Rusia, Bosnia și Turcia). În luna octombrie Consiliul Forestierilor 
Europeni a  trimis doamnei Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, o primă 
scrisoare de prezentare a C.E.F.-ului și referitoare la Strategia Forestieră a Uniunii Europene 
până în 2030, Strategie inițiată în iulie de Comisia Europeană dar respinsă între timp, în data 
de 17 noiembrie, de Consiliul European. La întâlnirile ce urmează a fi organizate de C.E.F. 
cu delegațiile Comisiei Europene, Comisiei de Mediu, Pescuit și Oceane și Comisiei pentru 
Agricultură din Comisia Europeană prezența cât mai multor silvicultori români ar fi 
binevenită în interesul României și sectorului silvic din România. 
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