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I. Campania de denigrare a Statului Român, că nu protejează pădurile României și 
întârzie să ia măsuri în acest sens, campania de denigrare a administratorilor de păduri și a 
personalului silvic, că nu apară pădurile și sunt părtași la distrugerea lor, sunt susținute de 
grupuri de interese care urmăresc atât accesul la administrarea pădurilor de stat, multe 
dintre ele printre cele mai frumoase și valoroase păduri din Europa, cât și facilitarea 
accesului la masa lemnoasă a pădurilor României. Aceste campanii de denigrare au loc 
în mass-media, la instituțiile statului român și la instituțiile Uniunii Europene. Pentru a 
susține aceste campanii denigratoare sunt folosite date false sau cazuri izolate de 
nerespectarea legislației silvice - cazuri care sunt generalizate că s-ar întâmpla la scară 
națională. Așa s-a ajuns ca în baza unor informații lipsite de un fundament real primite din 
România, Comisia Europeană să inițieze României procedura de infringement pentru 
păduri.  
În data de 30 iunie 2022 Confederația Consilva, Federația pentru Apărarea Pădurilor, 
Federația sindicatelor Silva, Asociația Administratorilor de Păduri, Federația 
Sindicatelor Carpatisa, Societatea Progresul Silvic au trimis reprezentanților Comisiei 
pentru Mediu, Oceane și Pescuit și Comisiei pentru Agricultură din cadrul Comisiei Europene 
o Scrisoare prin care se semnala că României i s-a inițiat   nefundamentat de Comisia 
Europeană procedura de infringement pentru păduri pentru motivul că volumul de tăieri 
ilegale pe an din pădurile României este de 20 milioane de metrii cubi, în realitate volumul 
tăierilor ilegale fiind de 70 de ori mai mic.  
La scrisoarea celor șase organizații din România din 30 iunie 2022 Comisia pentru Mediu, 
Oceane și Pescuit din cadrul Comisiei Europene a răspuns  printr-o Scrisoare în care se 
menționează că datele care au stat la baza declanșării procedurii de infringement pentru 
păduri au fost preluate de Comisia Europeană de la fostul ministru al Mediului Costel Alexe. 
În luna iulie la inițiativa Confederației Consilva și Federației pentru Apărarea Pădurilor s-a 
inițiat elaborarea de către reprezentanții Academiei de Științe Agricole și 
Silvice,   Academiei Naționale, I.C.A.S., Confederației Consilva, Federației pentru 
Apărarea Pădurilor, Regiei Naționale a Pădurilor, Asociației Administratorilor de Păduri, 
Federației sindicatelor Silva, Societatea Progresul Silvic, Federației sindicatelor Carpatisa a 
unei Scrisori adresate domnului ministru Barna Tánczos, scrisoare înregistrată la Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor în data de 29 iulie 2022 și care are ca obiect solicitarea de a 
se pune la dispoziția semnatarilor Scrisorii a unor copii după unele documente ce au dus la 
declanșarea pe nedrept a procedurii de infringement pentru păduri. 
Solicitarea este necesară pentru a se asigura transparența informațională, pentru a se face 
public cum a fost posibil să se folosească în anii 2019 și 2020 unele date care nu corespund 
realității în informarea opiniei publice și Comisiei Europene privind volumul de tăieri ilegale 
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de masă lemnoasă din pădurile României, date care au dus la declanșarea de către Comisia 
Europeană a procedurii de infringement pentru păduri  României  și, de asemenea, pentru 
a se interveni în reabilitarea imaginii României și prestigiului României privind gospodărirea 
pădurilor, pentru a  se stopa aplicarea unor  măsuri extrem de costisitoare pentru 
administratorii și proprietarii de păduri, măsuri nefundamentate de realitățile din teren dar 
impuse pe nedrept României prin procesul de infringement. 

II. În data de 10 august 2022 s-a trimis la Forest Europe Liaison Unit Bonn (Unitatea de 
legătură din Bonn a Conferinței Ministeriale pentru Protecția Pădurilor, organizație unde 
sunt membre 46 de țări din Europa) o Declarație a Consiliului Forestierilor Europeni (C.E.F.), 
aprobată de Bordul CEF, prin care se solicita ca Forest Europe să inițieze elaborarea și 
dezvoltarea unui "Mecanism Pan-European pentru cunoașterea și dezvoltarea biodiversității 
pădurilor bazat pe informațiile din știința forestieră și bună practică". Declarația CEF este 
deja pe Agenda Forest Europe și va fi prezentată la întâlnirea din 30 august 2022 a Forest 
Europe High-Level Dialogue.  CEF a obținut statut de observator în procesul Forest Europe, 
statut care-i permite să intervină direct în activitatea Forest Europe, participă și prezintă 
punctul de vedere al CEF la toate întâlnirile organizate de Forest Europe. De fapt acest 
statut care este o recunoaștere a CEF în spectrul european forestier.  
 
Se atașează: 
Scrisoarea din 30 iunie 2022 a celor 6 organizații din România adresată Comisiei pentru 
Mediu, Oceane și Pescuit și Comisiei pentru Agricultură din Comisia Europeană; 
Scrisoarea Comisarului pentru Mediu, Oceane și Pescuit din Comisia Europeană din data de 
8 iulie 2022; 
Declarația CEF la Forest Europe din 10 august 2022. 
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