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COMUNICAT 

 

În această perioadă țara este încercată de o criză economică și financiară agravată de modul 

defectuos în care a fost gestionată pandemia cu Covid, de efectele războiului din Ucraina 

(o criză energetică și o criză alimentară) și agravată, totodată, de nepăsarea sau lipsa de 

operativitate în luarea unor decizii care să stopeze inflația, să stopeze creșterea prețurilor, 

să stopeze sărăcirea populației. 

Acum, în această perioadă, este nevoie ca toți guvernanții să dea exemplu de devotament 

și respect față de țară și să îndemne poporul român la unitate, solidaritate și patriotism, 

luând atitudine cu fermitate împotriva celor care instigă la ură și dezbinare. 

În acest context pentru sectorul silvic se pregătește un program de măsuri care sub pretextul 

că ar stopa tăierile ilegale de păduri bulversează administrarea pădurilor astfel încât de 

aceste păduri, bun de interes național, să beneficieze anumite grupuri. Despre această 

problemă Confederația Consilva, Federația pentru Apărarea Pădurilor, Federația 

Sindicatelor Silva, Societatea Progresul Silvic pregătesc un Memoriu care să fie trimis în 

zilele următoare Primului Ministru al Guvernului României și care, de asemenea, să facă 

obiectul unui Comunicat de presă. 

În data de 20 mai președintele Confederației Consilva a avut o întâlnire cu domnul Barna 

Tánczos, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul căreia a prezentat unele inițiative 

ale Consiliului Forestierilor Europeni, a cărei conducere o deținem, în procesul Forest 

Europe și, de asemenea, la Comisia Europeană cu scopul de a se crea o cooperare  între 

această organizație internațională și autoritatea publică centrală care răspunde de 

silvicultură în România și a se folosi aceste inițiative în interesul României, al Uniunii 

Europene și al întregii Europe. A fost discutată, de asemenea, modalitatea de a se acționa  

pentru informarea corectă a Comisiei Europene despre volumul real de tăieri ilegale din 

pădurile României, pentru ca inițierea de către Comisia Europeană a procedurii de 

infringement pe păduri pentru România a fost cauzată de dezinformarea Comisarului pentru 

mediu de la Comisia Europeană despre volumul de tăieri ilegale, prezentându-se un volum 
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de 70 de ori mai mare decât cel real. Considerăm că fără intervenția Ministrului pentru 

mediu, ape și păduri din România la Comisarul pentru mediu de la Comisia Europeană în 

care să se prezinte situația reală a tăierilor ilegale în păduri, România,  imaginea României 

vor avea de suferit pe nedrept în continuare. Dacă nu va exista o astfel de intervenție cei 

de la Comisia Europeană vor considera că reprezentantul autorității care răspunde de păduri 

din România acceptă tacit cifra de 20 milioane metrii cubi tăiați ilegali anual, iar 

intervențiile la Bruxelles ale mediului academic, administratorilor de păduri, proprietarilor 

de păduri, organizațiilor profesionale și sindicale din România ar fi zadarnice (dacă acestea 

nu pot convinge să ia atitudine pe ministrul de resort din România cum pot convinge pe 

comisarul european care cere informația de la ministerul țării ?). O altă problemă discutată 

a fost aceea aplicării la mai mult de jumătate din pădurile țării a guvernanței corporative, 

o formă de management improprie silviculturii care urmărește maximizarea profitului. La 

păduri este reglementat la nivelul organizațiilor mondiale (O.N.U.) și europene (Forest 

Europe, Uniunea Europeană) aplicarea managementului forestier durabil, care asigura 

dezvoltarea unitară a celor trei funcții ale pădurii, deci dezvoltării pădurii, România fiind 

singura țară din lume care aplica o altă formă de management: guvernanța corporativă. 

În data de 12 mai, după o consultare cu toți membrii Bordului Consiliului Forestierilor 

Europeni, președintele Consiliului Forestierilor Europeni, (organizație profesională a 

forestierilor din Europa), a trimis o solicitare doamnei Ursula von der Leyen, președintele 

Comisiei Europene, de a lua măsuri de modificare a unuia din obiectivele care se regăsesc 

în Strategia Biodiversitatii a Uniunii Europene 2030: de plantare până în anul 2030 a 10 

miliarde de puieți forestieri, acțiune ce va avea loc la nivelul celor 27 de țări membre și 

care să fie susținută integral cu fonduri europene. În varianta actuală a Strategiei 

Biodiversității obiectivul este de 3 miliarde de puieți forestieri plantați, fără să se facă vreo 

mențiune despre sprijinul financiar al Uniunii Europene în acest scop. Mai multă pădure în 

Europa înseamnă consolidarea sectorului silvic în fiecare țară membră U.E. și implicit 

înființarea de noi structuri de administrare și apariția de noi locuri de muncă. 

 

Ing. Marian STOICESCU  

PREȘEDINTE 
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