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COMUNICAT 

Despre situaía administratorilor de păduri și modificarea Codului Silvic 

 

Politici forestiere dezastruoase regizate de grupuri de interese au slăbit puterea 

statului de a administra pădurile, situația răsfrângându-se și asupra sectorului silvic privat 

de administrare. Administratorii pădurilor statului și pădurilor private în prezent sunt 

lipsiți de instrumente necesare reglării dezechilibrelor financiare din unitățile de 

administrare. În plină criză financiară și economică a sectorului silvic determinată de 

reglementări și restricții aberante continuă limitarea inițiativei manageriale a 

administratorilor de păduri de a folosi și prelucra materia primă furnizată de păduri și de a 

obține astfel fondurile necesare acoperirii cheltuielilor cu gospodărirea durabilă a 

pădurilor și de administrare a acestora. 

În perioada actuală, datorită doborâturilor masive de vânt din Germania, Austria și 

Italia și a existenței fenomenului de uscare a unor arborete în Germania, oferta de lemn 

este foarte mare, iar cererea din pădurile României a scăzut. La aceasta se adaugă 

restricțiile impuse României de a mai vinde lemn prin activarea, pe nedrept în opinia 

noastră, a procedurii de infringement de către Comisia Europeană. Printre puținele 

categorii de material lemnos pentru care există și va exista cerere atât la nivelul țării, cât 

și la export și care poate echilibra financiar administratorii de păduri, este cheresteaua. 

Administratorii de păduri Romsilva și unele ocoale silvice private au avut instalații pentru 

producerea cherestelei dar li s-a impus desființarea acestei activități. Pentru a relua 

această activitate, în vederea salvării pădurilor, este nevoie de eliminarea din cadrul 

legislativ a tuturor restricțiilor privind prelucrarea lemnului de către administratorii de 

păduri și sprijinirea financiară a acestora de către Guvern pentru a achiziționa aceste 

instalații. În Codul Silvic se solicită o prevedere clară în acest sens: „Pădurea trebuie 

gospodărită durabil obligatoriu, iar proprietarii și administratorii de păduri pentru a 

acoperi cheltuielile de gospodărire durabilă și administrarea pădurilor pot valorifica 

masa lemnoasă sub orice formă.” 

CONFEDERAȚIA CONSILVA 

FEDERAȚIA PENTRU APĂRAREA PĂDURILOR 
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În ceea ce privește modificarea și completarea actualului Cod Silvic sau elaborarea 

unui nou Cod Silvic, Confederația Consilva și Federația pentru Apărarea Pădurilor 

consideră că această lege este un act de importanță covârșitoare pentru un bun de interes 

național la care trebuie să-și aducă contribuția pe lângă membrii ai Parlamentului 

României și membrii ai Academiei Române, ai Academiei de Științe Agricole și Silvice, ai 

Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, administratorii de păduri, organizațiile de 

proprietari de păduri și organizațiile profesionale și sindicale din domeniul silvic. 

În acest sens, propunem să se constituie un colectiv de specialiști din instituțiile și 

organizațiile amintite, iar la lucrările acestui colectiv de specialiști să fie invitați pentru 

colaborare și alte organizații sau instituții care au legătură directă cu pădurea sau interes 

pentru produsele pădurii.  

În opinia noastră, nu este nevoie de o cosmetizare a actualului Cod Silvic, este 

nevoie de o analiză profundă care să aibă în vedere numai interesul pădurii, eliminându-se 

toate prevederile care transformă actualul Cod Silvic într-un Tratat de negociere în 

comerțul cu lemn și într-o Lege a reglementărilor ce exceptează regimul silvic. 

Considerăm că în Codul Silvic trebuie reconsiderat rolul proprietarului de păduri, al 

administratorului de păduri, al celor care slujesc pădurea luând în considerare condițiile 

speciale în care-și defășoară activitatea. Nu este drept ca personalul silvic să fie tratat în 

mod diferit față de personalul din Jandarmerie sau Poliție deși condițiile prin care-și 

desfășoară activitatea: de expunere și risc sunt similare. 

Având în vedere cele prezentate, Confederația Consilva și Federația pentru 

Apărarea Pădurilor a solicitat conducerii Camerei Deputaților și președintelui Comisiei 

pentru agricultură, sivlicultură, industrie alimentară și servicii specifice a nu da curs la 

Proiectul PL-x nr. 356/2020 de modificare și completare a Legii nr. 46/2008 privind Codul 

Silvic întrucât acesta nu corespunde necesităților și realităților sectorului silvic. 

 

 

Ing. Marian STOICESCU  

PREȘEDINTE 


