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NR. 59/04.12.2014
COMUNICAT
Acțiunile de pichetare împotriva Proiectului de Lege de modificare a Codului Silvic din
luna noiembrie vor continua și în luna decembrie 2013
Federația pentru Apărarea Pădurilor, organizație non-guvernamentală care are în
componența sa organizațiile profesionale și sindicale din sectorul silvic, Asociația Proprietarilor
de Păduri din România și membri ai Academiei Române și ai Academiei de Științe Agricole și
Silvice anunță că acțiunile de protest din 14 și 21 noiembrie 2013 din fața sediului Parlamentului
României împotriva Proiectului de Lege de modificare a Codului Silvic vor continua în zilele de
12 și 19 decembrie 2013.
Prin prevederile sale, Proiectul de Lege amintit aservește personalul silvic de pe tot
cuprinsul țării politicului, transformând Codul Silvic într-un instrument electoral pentru anul
2014.
Principalele solicitări ale Federației pentru Apărarea Pădurilor privitoare la Proiectul de
Lege de modificare a Codului Silvic sunt:
• Codul Silvic nu trebuie transformat într-o lege de susṭinere în campaniile electorale a
politicului, campanii care încep din anul 2014, prin posibila politizare a personalului silvic şi
posibila folosire a resurselor pădurii în susṭinerea acestor campanii. Codul Silvic trebuie să
rămână o lege pentru menṭinerea, dezvoltarea şi gospodărirea durabilă a pădurilor;
• Consolidarea autorității personalului silvic pentru apărarea și menținerea pădurilor. În ultimii
ani au fost omorâți 4 pădurari de către infractorii surprinși furând lemn în pădure, iar în fiecare
an au fost semnalate peste 40 de cazuri de agresiuni asupra pădurarilor, soldate cu vătămări
corporale deosebit de grave. Acțiunea de denigrare a personalului silvic susținută de unii factori
politici are scop ca opinia publică să accepte ideea politizării acestui personal și să ascundă
adevărata cauză a distrugerii pădurilor din România: nerespectarea, începând cu anul 2008, de
către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură a prevederilor actualului Cod
Silvic, respectiv inexistența vreunei inițiative de acordare a subvențiilor prevăzute de lege pentru
paza și administrarea pădurilor particulare până în 30 ha;
• Codul Silvic este cea mai importantă lege pentru domeniul silvic și forestier din România și de
ea depind menținerea, dezvoltarea și gospodărirea durabilă a pădurilor. Existența pădurilor
impiedică apariția viiturilor, inundațiilor, deșertificării, alunecărilor de teren și atenuează efectele
schimbărilor climatice. De aceea, Codul Silvic trebuie elaborat cu contribuția Academiei
Române, organizațiilor profesionale și sindicale din sectorul silvic, organizațiilor nonguvernamentale de profil și a administratorilor și asociațiilor de proprietari de păduri. Proiectul
de Lege de modificare a Codului Silvic nu a luat în considerare observațiile și propunerile
specialiștilor din domeniul silvic;
• Depolitizarea sectorului silvic, inclusiv a instituțiilor de administrare a pădurilor, pentru a nu se
favoriza apariția corupției, a furturilor de lemn și a distrugerii pădurilor. În acest sens, se solicită
să fie menționată în textul Proiectului de Lege nedependența de factorul politic a personalului
angajat în sectorul silvic;
• Scoaterea din textul Proiectului de Lege a politizării personalului silvic prin autorizarea,
suspendarea sau retragerea autorizației de practică a personalului silvic conform unei proceduri

aprobată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Prin autorizarea,
suspendarea sau retragerea autorizației de practică a personalului silvic de către autoritatea
publică centrală care răspunde de silvicultură se va înregimenta politic acest personal, care va fi
obligat să accepte acest lucru pentru a nu-și pierde locurile de muncă și pentru a avea
posibilitatea să-și practice profesia;
• Scoaterea din textul Proiectului de Lege a politizării structurilor silvice, a prevederii că șeful de
ocol silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva este numit cu avizul autorității
publice centrale care răspunde de silvicultură. Avizarea șefului de ocol de către autoritatea
publică centrală care răspunde de silvicultură poate aservi politic toți conducătorii de unități și
subunități, implicit tot personalul, din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva;
• Scoaterea din Proiectul de Lege a interzicerii vânzării masei lemnoase pe picior, măsură ce va
falimenta Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, ocoalele silvice private și majoritatea agenților
economici autohtoni care exploatează sau procesează masa lemnoasă exploatată, favorizând însă
agenții economici foarte puternici care vor dicta astfel prețul masei lemnoase. Prin interzicerea
vânzării masei lemnoase pe picior menținerea și gospodărirea pădurilor vor depinde de marii
beneficiari de masă lemnoasă, iar România riscă să se transforme într-o colonie forestieră;
• Depolitizarea Consiliului Național pentru Silvicultură, astfel încât acest consiliu să fie constituit
și să funcționeze pe baza unui Regulament care să nu fie impus de autoritatea publică centrală
care răspunde de silvicultură;
• Scoaterea din textul Proiectului de Lege a prevederii că Regia Națională a Pădurilor-Romsilva
suportă din fonduri proprii paza pădurilor particulare până în 30 ha, măsură ce va falimenta
această regie. Regia Națională a Pădurilor-Romsilva poate să salveze de la distrugere pădurile
particulare, dar trebuie susținută financiar de către stat. În toate țările Uniunii Europene statul
sprijină gospodărirea pădurilor;
• Menținerea prevederii din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic ca proprietarii cu păduri până în 30
ha să primească subvenții de la stat pentru asigurarea administrării pădurilor și a serviciilor
silvice. Dacă s-ar fi respectat actualul Cod Silvic nu ar fi fost distruse cele 400.000 ha păduri din
sectorul privat, iar alte sute de mii ha de păduri n-ar fi expuse distrugerii;
• Proiectul de Lege nu salvează de la distrugere pădurile României, nu ia în considerare unitar și
în egală măsură toate funcțiile pădurii: funcția ecologică, funcția socială, dându-se importanță
numai funcției economice în detrimentrul celorlalte;
• Proiectul de Lege nu răspunde exigențelor europene de a se asigura un management forestier
durabil tuturor pădurilor, indiferent de proprietarul lor, ci doar aservește politic personalul silvic
creând premisele transformării pădurii în capital electoral.
Președinte
Marian Stoicescu

2

