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COMUNICAT 

Ref. Scrisoarea Comisiei Europene din data de 12.02.2020 adresata Guvernului Romaniei 
privind neaplicarea in sectorul silvic a prevederilor Regulamentului U.E. nr. 995/2010 de 
stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piata lemn ~i produse de lemn, 
neaplicarea Directivei nr. 43 /1992 privind conservarea habitatelor naturale ~i a speciilor de 
fauna ~i flora salbatica, a Directivei nr. 42/2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri 
~i programe asupra mediului ~i neaplicarea Directivei nr. 4/2003 privind accesul publicului la 
informatiile despre mediu 

Sarcina Guvernului Romaniei de a raspunde intr-un termen de 30 de zile la scrisoarea 
de punere in intarziere a Comisiei Europene astfel incat sa se prezinte Comisiei Europene 
masurile care s-au luat sau se vor lua in vederea respectarii Regulamentului U.E. nr. 
995/2010, a Directivei nr. 43/1992 a Consiliului Uniunii Europene ~i a Directivei nr. 4/2003 a 
Consiliului ~i Parlamentului European reprezinta o incercare pentru Guvernul Romaniei de a 
verifica situatiile semnalate in scrisoarea Comisiei Europene ~i de a prezenta Comisiei 
Europene masurile ce s-au luat sau vor fi luate astfel incat Romania sa nu mai fie acuzata ca 
nu a respectat reglementari ale Uniunii Europene in domeniul forestier. Din textul scrisorii 
Comisiei Europene reiese ca datele care au stat la baza avertismentului dat de Comisia 
Europeana Romaniei sunt materiale publicate in mod repetat de unele O.N.G.-uri (Agent 
Green, EuroNatur, Greenpeace, WWF), cat ~i lnventarul Forestier National din Romania (I.F.N. 
Romania),considerat principalul instrument pentru evaluarea resurselor forestiere din tara. 

Scrisoarea Comisiei Europene reprezinta primul pas in procedura de infringement. 
Situatia este deosebit de grava deoarece procedura de infringement poate sa aduca Romaniei 
imense prejudicii financiare ~i de imagine. 

in scrisoarea Comisiei Europene se recunoa~te ca Romania gazduie~te cea mai mare a 
padurilor virgine ~i seculare din zona temperata a Uniunii Europene. Ceea ce surprinde este ca 
se face confuzia intre fondul forestier na~ional ~i suprafaia padurilor publice administrate de 
Romsilva. Ori, suprafa~ padurilor publice de stat administrate de Romsilva este 3, 1 mil. ha., 
iar fondul forestier na~ional depa~e~te 6,4 mil. ha. lmplica~iile sunt grave, rezulta ca ta-ierile 
ilegale de arbori sunt din cauza nepazei padurilor de catre Romsilva care conform scrisorii 
Comisiei Europene administreaza tot fondul forestier national Ceea ce est y , · e o grava eroare, 
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Romsilva administreaza padurile proprietate de stat (3, 1 mil. ha.) ~i 1, 1 mil. ha. paduri 
contractate spre administrare din domeniul privat. 

tn ceea ce prive~te preluarea datelor of erite de lnventarul Forestier National din 
Romania, considerand ca folosirea unor date dintr-un lnventar Forestier National ar fi un lucru 
firesc daca n-ar exista ne'increderea mediului academic, mediului din cercetare ~i proiectare 
silvica, organiza\iilor profesionale ~i sindicale din silvicultura, speciali~tilor ~i administratorilor 
de paduri asupra metodei de inventariere ~i asupra realita\ii acestor date. 

tn scrisoarea Comisiei Europene se afirma ca: ,,Potrivit informatiilor detinute de ONG-
uri, verificarile efectuate de speciali~ti pentru eel de-al doilea ciclu al IFN, care acopera 
perioada 2013-2018 arata ca anual s-au exploatat aproximativ 38,6 milioane de m3 de lemn 
din padurile Romdniei. 1n conformitate cu amenajamentele silvice, volumul maxim care poate 
fi recoltat din fondul forestier national al Romdniei este de 18 milioane de m3 pe an.". 
Aceasta 'in condi\iile 'in care Romania este printre pu\inele state din Uniunea Europeana care 
aplica Regulamenulul 995/2010 de stabilire a obliga\iilor care revin operatorilor care 
introduce pe piata lemn ~i produse din lemn, 'in Romania exista obligativitatea ca toate 
transporturile de masa lemnoasa sa fie 'inregistrate 'in SUMAL, aceasta 'in condi\iile existentei 
unor contradic\ii 'intre datele of erite de lnventarul Forestier Na\ional ~i datele prezentate de 
catre administratorii de paduri, opiniile diferite ale mediului academic ~i a mediului de 
cercetare ~i proiectare din silvicultura f ata de metodologiile folosite la ef ectuarea 
lnventarului Forestler National. lnventarului Fores tier National nu a fost finalizat, f aptul ca 
Ministerul Mediului, Apelor ~i Padurilor nu a alocat buget 'in acest an pentru continuarea 
inventarului, iar din datele oferite de scrisoarea Comisiei Europene rezulta ca ,,exista 
informatii potrivit carora ar exista o investigatie la nivelul Parchetului General al Romdniei" 
asupra acestui inventar f ac de ne'inteles de ce Comisia Europeana folos~te datele lnventarului 
Forestier National 'in scrisoarea adresata Guvernului Romaniei. 

In Romania s-a pus 'in aplicare Programul Radarul Padurii 'inca din 2014 prin care 
cetatenii puteau suna la numarul 112 pentru a afla daca un transport de masa lemnoasa este 
legal sau nu. In anul 2016 a fost lansata aplicatia lnspectorul Padurii care functioneaza prin 
introducerea de catre orice cetatean a numarului de 'inregistrare al vehicolului pentru a 
transporta masa lemnoasa cu scopul de a verifica acest numar 'in sistemul SUMAL. 

Conf ederatia Consilva ~i Federatia pentru Apararea Padurilor sunt membre ale 
Consiliului Forestierilor Europeni ~i ale Societatii Academice Forestiere Europene. Inca din 
anul 2011 Consiliul Forestierilor Europeni a solicitat Comisiei Europene ~i Parlamentului 
Uniunii Europene constituirea la nivelul Comisiei Europene a unei autorita\i forestiere la nivel 
de comisariat 'in cadrul Comisiei Europene, directorat general sau directorat la nivelul 
Comisiei pentru Agriculura ~i Dezvoltara Rurala sau Comisiei pentru Mediu. Necestitatea 
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crearii unei astfel de autoritati care sa reglementeze ~i sa monitorizeze activitatea din 
domeniul forestier din Uniunea Europeana, sa elaboreze strategiile ~i politicile forestiere ale 
Uniunii Europene, sa verifice situatiile similare celei prezentate 1n scrisoarea Comisiei 
Europene nr. 2033/12.02.2020 adresata Romaniei este legitima ~i urgenta. Ultimul demers in 
acest sens facut de Consiliul Forestierilor Europeni ~i Societatea Academica Europeana a fost 
adresat 1n Luna ianuarie 2020, doamnei Ursula von der Leyen, pr~edintele Comisiei Europene. 

in Romania exista taieri ilegale de arbori din paduri. Fenomenul a existat ~i va exista 
atata timp cat nu se asigura unor categorii de populatie extrem de sarace din unele 
~ezaminte omen~ti limitrofe padurii unele facilita~i 1n cumpararea lemnului de foe sau 
convertirea pretului lemnului de foe in servicii in folosul padurii. Mai exista taieri ilegale de 
arbori sau paduri de catre unele grupuri infractionale care trebuiesc identificate ~i pedepsite 
exemplar. Dar volumul de taieri ilegale nu este 20,6 mil. m3 pe an, tindem sa dam credit, 
pana la solu\ionarea situa\iei generate de lnventarul Forestier Na\ional, anuntului oficial al 
Ministerului Apelor ~i Padurilor: de 0,4 mil. m3 pe an. 

Ing. Marian STOICESCU 

PRE~EDINTE 
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