CONFEDERAȚIA CONSILVA
FEDERAȚIA PENTRU APĂRAREA PĂDURILOR

Nr. 51/17.11.2020

Nr. 34/17.11.2020

Către,
ACADEMIA DE STIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE – Secțiunea Silvicultură
-

În atenția domnului președinte prof. dr. Ioan SECELEANU

SOCIETATEA INGINERILOR SILVICI DIN ROMÂNIA – PROGRESUL SILVIC
-

În atenția domnului președinte ing. Gheorghe GAVRILESCU

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA
-

În atenția domnului director general ing. Teodor TIGAN

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR DE PĂDURI
-

În atenția domnului președinte ing. Adrian CREȚU

FEDERAȚIA SINDICATELOR SILVA
-

În atenția domnului lider ing. Silviu GEANĂ

FEDERAȚIA SINDICATELOR CARPATISA
-

În atenția domnului lider ing. Vasile ALEXA

Ref.: scrisoarea unor membri ai Parlamentului European despre despăduririle și tăierea
ilegală a pădurilor virgine din România, adresată comisarului pentru agricultură și
comisarului pentru mediu, oceane și pescuit din Comisia Europeană

În data de 11 noiembrie 2020, 83 de europarlamentari din 22 de țări, printre care și
România, au trimis o scrisoare comisarului Virginijus SINKEVIČIUS și comisarului Janusz
WOJCIECHOWSKI despre despăduririle și tăierile ilegale din pădurile virgine ale României.
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Nu știm cine sunt inițiatorii scrisorii și, de asemenea, nu știm dacă această scrisoare mai era
semnată de către cei 83 europarlamentari, dacă printre semnatari nu erau și 4
europarlamentari români Vlad BOTOS, Victor NEGRESCU, Nicolae Ștefănuță și Ramona
STRUGARIU. Vă prezentăm textul scrisorii și traducerea acesteia în limba română:

Subject: Deforestation and illegal logging of Romania’s primary forests

Dear Commissioners,
we, the undersigned Members of the European Parliament, are addressing you to express
our deep concerns about massive violations of the protection of Natura 2000 areas, primary
and ancient forests and UNESCO World Heritage Sites in Romania.
In Romania, deforestation caused by illegal logging is continuing on an alarming scale. It
threatens the last and irreplaceable primary forests in the EU, which are more crucial than
ever in the fight against climate change and for the preservation of biodiversity. According
to expert estimates, up to two thirds of the EU’s remaining primary forests are located in
Romania. Largely untouched areas in the Romanian Carpathian Mountains and the Făgăraș
Mountains have survived until today – a European if not global heritage of invaluable
ecological value. Some of these forests are also included in the List of World Heritage Sites
UNESCO.
Now, ruthless greed and large-scale corruption are seriously endangering these European
natural treasures and the time for protective measures is running out. If no immediate
action is taken, the still existing forests will soon be lost forever. Since the launch of the
European Commission’s infringement procedure against Romania on 12 February 2020 for
failing to establish effective measures against illegal logging, thousands more hectares were
destroyed. These come in addition to the tens of thousands of hectares that had already
been illegally cut down in previous decades. Estimates of at least 80 million cubic meters of
wood lost are most likely too conservative.
In March 2020 Environment Minister Costel Alexe announced that the largest operation of
illegal logging had been discovered with 100,000 cubic meters of wood gone forever. The
announcement itself came with no surprise but the sheer scale testifies to a new, because
even more shocking reality.
Those who oppose illegal logging and actively advocate the protection of the forests
enshrined in law are facing violence, intimidation and defamation. Since 2014, six rangers
were killed and hundreds of cases of violence against rangers, NGOs and the population
have been reported. Romania is the only country in the European Union where
environmental defenders and those who aim to protect the environment are murdered. We
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wish to express our deep concern over defamation and slander campaigns against civic
actors and organisations launched by institutions like Nostra Silva (a controversial
federation of landowners) and distributed via Romanian television. Lately the Conservation
Carpathia (FCC) LIFE restauration project in the Carpathian Mountains came under heavy
attack. We strongly condemn any use of violence, disinformation, defamation and threats
against organisations, NGOs, journalists and the population as well as attempts of
intimidation against protest.
In accordance with the EU`s 2030 Biodiversity strategy all old-growth forests in the EU are
under strict protection. Green Deal and the EU forest strategy set standards for forest
preservation and restoration in the EU. We therefore urge the European Commission to do
everything in its power to force the Romanian government to end the destruction of these
forests by illegal logging - and thus to stand by the side of those who are fighting on the
ground, sometimes at the risk of their lives, to save our common natural heritage and to
defend the respect of European laws and regulations.

Subiect: Defrișarea și tăierea ilegală a pădurilor virgine ale României

Dragi Comisari,
noi, subsemnații deputați în Parlamentul European, ne adresăm pentru a ne exprima
profunda îngrijorare cu privire la încălcările masive ale protecției zonelor Natura 2000, a
pădurilor virgine și seculare și a siturilor Patrimoniului Mondial U.N.E.S.C.O. din România.

În România, despăduririle cauzate de exploatarea forestieră ilegală continuă la o scară
alarmantă. Amenință ultimele și de neînlocuit păduri virgine din UE, care sunt mai
importante decât oricând în lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru conservarea
biodiversității.

Potrivit estimărilor experților, până la două treimi din pădurile virgine

rămase ale UE se află în România. Zonele aproape neatinse din Munții Carpați Români și
Munții Făgăraș au supraviețuit până astăzi - un patrimoniu european, dacă nu global și de o
valoare ecologică inestimabilă. Unele dintre aceste păduri sunt, de asemenea, incluse în
Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
Acum, lăcomia nemiloasă și corupția pe scară largă pun serios în pericol aceste comori
naturale europene și timpul pentru măsuri de protecție se termină. Dacă nu se iau măsuri
imediate, pădurile încă existente se vor pierde în curând pentru totdeauna. De la lansarea
procedurii de infringement împotriva României pentru încălcarea legislației Comisiei
Europene, la 12 februarie 2020, pentru că nu s-au stabilit măsuri eficiente împotriva tăierii
ilegale, alte mii de hectare au fost distruse. Acestea se adaugă zecilor de mii de hectare
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care fuseseră deja tăiate ilegal în deceniile anterioare. Estimările pierderii a cel puțin 80
de milioane de metri cubi de lemn sunt cel mai probabil prea conservatoare. În martie
2020, ministrul mediului, Costel Alexe, a anunțat că cea mai mare operațiune de tăiere
ilegală a fost descoperită, cu 100.000 de metri cubi de lemn dispăruți definitiv. Anunțul
însăși nu constituie o surpriză, dar dovedește trecerea abruptă la o nouă scară, deoarece
realitatea șochează chiar mai mult.
Cei care se opun tăierii ilegale și pledează activ pentru protejarea pădurilor consacrate
prin lege se confruntă cu violență, intimidare și defăimare. Din 2014, șase pădurari au fost
uciși și s-au raportat sute de cazuri de violență împotriva pădurarilor, ONG-urilor și
populației. România este singura țară din Uniunea Europeană în care apărătorii mediului și
cei care urmăresc să protejeze mediul sunt uciși. Dorim să ne exprimăm profunda
îngrijorare cu privire la defăimarea și campaniile de calomnie împotriva actorilor și
organizațiilor civice lansate de instituții precum Nostra Silva federație de proprietari de
terenuri) și distribuite prin intermediul televiziunii românești. În ultimul timp, proiectul
de restaurare LIFE Conservation Carpathia (FCC) din Munții Carpați a fost atacat puternic.
Condamnăm cu tărie orice utilizare a violenței, dezinformării, defăimării și amenințărilor
împotriva organizațiilor, ONG-urilor, jurnaliștilor și a populației, precum și încercările de
intimidare împotriva protestelor.
În conformitate cu strategia UE pentru biodiversitate în 2030, toate pădurile vechi din UE
sunt sub protecție strictă. Acordul verde și strategia forestieră a UE stabilesc standarde
pentru conservarea și refacerea pădurilor în UE. Prin urmare, îndemnăm Comisia Europeană
să facă tot ce îi stă în putință pentru a forța guvernul român să pună capăt distrugerii
acestor păduri prin tăiere ilegală - și astfel să stea alături de cei care luptă în teren, uneori
cu riscul vieți, pentru a salva moștenirea noastră naturală comună și pentru a apăra
respectarea legilor și reglementărilor europene.

În textul scrisorii se face referire la unele date privind tăierile ilegale de arbori din
România, date preluate la sfârșitul anului 2019 și începutul anului 2020 de ministrul
mediului, apelor și pădurilor din acea vreme, din unele rezultate preliminare ale Inventarul
Forestier Național, rezultate contestate datorită procedurii de inventariere și rezultatelor
nefundamentate ștințific și de realitățile din teren, de către mediul academic, toate
organizațiile profesionale și sindicale din mediul silvic, de administratorii de păduri și
proprietarii de păduri. Iar fostul ministru Costel Alexe cunoștea încă din data de 6 decembrie
2019 poziția specialiștilor privind nevalabilitatea rezultatelor preliminare ale inventarului
forestier național.
De altfel, din 2019 continuarea studiului privind Inventarul Forestier Național a fost
blocată de beneficiarul inventarului, Guvernul României prin ministerul de resort, Inventarul
Forestier Național făcând obiectul unui dosar penal.
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În România există fenomenul de tăieri ilegale de arbori, așa cum există într-o măsură
mai mare sau mai mică și în alte țări membre ale Uniunii Europene. Acest fenomen trebuie
stopat de urgență și acest lucru nu se poate face decât prin consolidarea administratorilor de
păduri, mărirea numărului de pădurari care să asigure paza pădurilor și care să aibă
răspunderea integrității acestora, asimilarea condițiilor și riscurilor din activitatea
silvicultorilor cu condițiile și riscurile celorlalte structuri care asigură paza obiectivelor de
interes național.
Confederația Consilva și Federația pentru Apărarea Pădurilor, fac un apel la toate
organizațiile și instituțiile din sectorul silvic din România pentru transmiterea cât mai curând
posibil a unui document comun către Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor pentru susținerea silviculturii românești și eradicarea tăierilor
ilegale de păduri.
Propunem ca pentru îndeplinirea acestor obiective să se solicite:
-

Prezentarea în regim de urgență în fața Plenului Camerei Deputaților a Proiectului de
Lege PL-x nr.300/2020 privind modificarea și completarea Codului Silvic;

-

Modificarea și completarea OUG nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic astfel
încât acest personal să beneificieze, dat fiind condiții similare de muncă și risc, de
aceleași drepturi ca și personalul din Poliția sau Jandarmeria Română;

-

Susținerea de către Guvernul României a unor măsuri de sprijinire a administratorilor
de păduri în condițiile existenței unei crize financiare determinată de lipsa vânzării a
materialului lemnos provenit din pădurile României, una din cauze fiind și excedentul
de material lemnos provenit din doborâturile de vânt și în urna fenomenului de
uscare al pădurilor din Germania, Austria, Cehia și Italia.

De asemenea, vă informăm că Federația pentru Apărarea pădurilor și Confederația
Consilva vor solicita Consiliului Forestierilor Europeni, cea mai puternică organizație
profesională a silvicultorilor din Europa, și Societății Academice Forestiere Europene să reia
demersurile către instituțiile Uniunii Europene (Parlamentul European, Comisia Europeană,
Comisia pentru mediu, oceane și pescuit și Comisia pentru agricultură) astfel încât să se
grăbească completarea Actului Constitutiv al Uniunii Europene cu domeniul pădurilor și să se
constituie la nivelul Comisiei Europene a unei autorități europene pentru păduri. În prezent
acesată autoritate pentru păduri la nivelul Comisiei Europene nu există, nu există nici
specialiști în silvicultură și totuși sunt elaborate strategii și reglementări forestiere pentru
Uniunea Europeană.
Urmare solicitării Consiliului Forestierilor Europeni și Societății Academice Forestiere
Europene din luna martie 2020 pentru inițierea creării unei autorități forestiere la nivelul
Comisiei pentru mediu, oceane și pescuit din cadrul Comisiei Europene din partea
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împuternicitului de către comisarul Virginijus Sinkevičius s-a primit în luna aprilie a acestui
an următorul răspuns:
„Concerning your proposal for setting up a Directorate General for forests within the
Commission, the Commission works in a collegial manner. Forests are dealt with in a
coordinated manner by the concerned services.”
„Referitor la propunerea voastră pentru înființarea unui Directorat General pentru păduri
la nivelul comisiei, comisia lucrează într-un mod colegial, pădurile sunt împărțite într-un
mod coordonat de serviciile care au conexiuni cu ele.”
Crearea unei autorități forestiere la nivelul Comisiei Europene este mai de actualitate
ca oricând întrucât există necesitatea ca această autoritate forestieră să constate și să
verifice unele aspecte din spectrul domeniului forestier din țări ale Uniunii Europene și
pentru a nu duce în derizoriu încrederea și speranța pe care o avem în instituțiile Uniunii
Europene. Ne-am bucura alături de toți ceilalți silvicultori din Uniunea Europeană dacă
membrii ai Parlamentului European ar prelua inițiativa creării unei autorități forestiere la
nivelul Comisiei Europene.

Cu stimă,
Ing. Marian STOICESCU
PREȘEDINTE
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