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COMUNICAT
În data de 13 septembrie 2019 încă un pădurar a fost omorât de infractorii

surprinși în pădure furând lemn.
În ultimii ani presiunea asupra pădurii a crescut, iar numărul de agresiuni
grave împotriva personalului silvic depășește 650 din care 5 s-au soldat cu omorârea
a 5 pădurari.
Se solicită Președintelui României convocarea de urgență a CSAT-ului pentru
stabilirea unui program de măsuri de stopare a agresiunilor împotriva personalului
silvic.
În data de 13 septembrie 2019 pădurarul Gorcioia Răducu de la Direcția Silvică
Iași a fost omorât cu toporul de 3 infractori surprinși în pădure de către pădurar tăind
ilegal arbori și furând lemn. Această crimă se adaugă altor 4, omorârea pădurarilor Oul
Ieronim-jud. Bistrița, Boboc Dănel-jud. Gorj, Chiriță Victor-jud. Dolj, Dogaru Gheorghejud. Brașov și celor peste 650 de agresiuni cu vătămări corporale grave la care au fost
supuși pădurari, tehnicieni și ingineri silvici.
Creșterea numărului de agresiuni împotriva personalului silvic s-a făcut pe fondul
unei campanii de denigrare a personalului silvic de către unii factori politici și grupuri de
interese care prin inițiative legislative urmăresc trecerea pădurii proprietate de stat în
proprietatea unor persoane, unități de cult, organizații sau autorități locale.
În vederea stopării valului de agresiuni împotriva personalului silvic se solicită
Parlamentului și Guvernului României măsuri pentru întărirea autorității acestui personal
prin modificarea și completarea Legii privind Statutul Personalului Silvic, dotarea cu
arme adecvate apărării pădurii, obiectiv de interes național, dotarea acestui personal cu
camere video atașabile uniformei și cu dispozitive de localizare și transmisiuni. Întrucât
pădurea trebuie păzită 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, pădurarii trebuie să fie
dotați adecvat activității de pază.
De asemenea, considerăm că personalului silvic i se cuvine o recunoaștere a
activității cu un grad înalt de expunere și risc prin stabilirea vârstei de pensionare la 60 de
ani și acordarea pensiei de serviciu așa cum se acordă altor categorii profesionale cu
același grad de expunere și risc în activiatea lor.
Situația creată prin creșterea numărului de agresiuni săvârșite de hoții de lemn
împotriva personalului silvic necesită atenția CSAT-ului în vederea elaborării unui
program de măsuri pentru stoparea acestui fenomen.
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Totodată, se solicită Președintelui țării acordarea de onoruri celor 5 pădurari eroi
care s-au jertfit pentru apărarea unui bun de interes național, parte integrantă a țării
noastre.
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