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În atenţia

Președintelui României, Domnul Klaus Iohannis

Spre ştiinţă:

Administraţiei Prezidenţială - Departamentul Securităţii Naţionale, Secretariatul
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării

Subiect:

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic (înreg.
la PL-x nr. 356/2020) vs Combaterea recoltării ilegale a lemnului urmând modelul
european instituit prin Reg. (UE) 995 /2010

Stimate Domnule Preşedinte,
Vă supunem atenției problema combaterii tăierilor ilegale, problemă ce constituie o amenințare la adresa
securității naționale a României, așa cum este întărită și în legea nr. 51/1991: orice acțiuni sau inacțiuni care
lezează interesele economice strategice ale României, cele care au ca efect periclitarea, gestionarea
ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale, fondurilor forestiere(...)”1.
În opinia noastră, iniţiativa de modificare a Codului Silvic, înregistrată la Camera Deputaţilor cu nr. PL-x
356/10.06.20202 si care a fost adoptată de plenul forului decizonal în data de 19 august 2020, a eşuat în a
soluţiona cu succes această problemă.
Având în vedere prevederile Constituției României în art. 77 (2), ne adresăm dumneavoastră cu
solicitarea de a nu promulga legea aferentă PL-x 356/2020 şi de a o retransmite Parlamentului.
Considerăm că politicile forestiere naţionale trebuie reformate cu adevărat, iar simpla cosmetizare a
Codului Silvic nu va putea asigura o bază solidă pentru schimbările strategice care se impun pentru
promovarea gospodăririi durabile a pădurilor din România.
După spectacolul de declarații politice din ultimele luni, Proiectul de lege PL-x nr. 356/2020, adoptat cu
unanimitate de voturi, nu instituie niciuna dintre schimbările esențiale revendicate de societate, mediul
academic și de o serie de asociații profesionale cu privire la modul în care ar trebui să valorificăm lemnul și
să ne păzim pădurile. Modificările pe care WWF România le-a înaintat Parlamentului pot fi regasite în
tabelul anexat. Acestea vizează inclusiv măsurile necesare pentru combaterea integrată a tăierilor ilegale,
cu propuneri de amendare a articolelor 60, 63-64, 68, 72, 107, respectiv punctul 38 din anexa la lege.
În spatele unor cuvinte și tehnici legislative meșteșugite, este cosmetizat și păstrat același sistem greoi
și necompetitiv, compus din sarcini administrative inutile care tolerează și protejează în continuare
furtul cu acte în regulă. Continuăm să „apărăm pădurile cu ciocanul de marcat”, cu un sistem de control și
o birocrație excesive, care și-au demonstrat ineficiența în ultimii 30 de ani. Refuzăm să orientăm controlul
asupra monitorizării primei plasări pe piață a lemnului de la locul de recoltare, așa cum o cer principiile
europene.
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Dorim să vă atragem atenția asupra câtorva dintre amendamentele care, în opinia noastră, vor zădărnici
eforturile de combatere a tăierilor ilegale și vor îngreuna soluționarea procedurii de infringement deschisă de
Comisia Europeană împotriva României pentru domeniul forestier:
→ Este instituit un prag (aberant) de 10 m3 pentru a sancționa ca infracțiune silvică transporturile
materialelor lemnoase care nu sunt însoţite de documente specifice de transport din care să rezulte cu
certitudine legalitatea provenienţei acestora (pct. 31 – art. 68). Este practic anulată eficientizarea
sistemului de combatere a tăierilor ilegale și, mai mult, este vulnerabilizată securitatea
personalului silvic care are atribuții de pază a pădurilor. Astfel, pentru a stabili infracțiunea, personalul
de pe teren este din nou obligat să-i surprindă pe hoții de lemne în flagrant.
→ Se incriminează ca infracţiune silvică orice tăiere fără drept (pct. 42 – art. 107), dar nu se stabilește un
prag rezonabil și nu se definește în mod clar „tăierea fără drept”. Aceste prevederi vor acționa ca un
„tigru de carton”: fie vor fi inaplicabile și nu vor descuraja hoții de lemne, fie riscă să genereze
abuzuri care nu vor avea alt efect decât îngreunarea activității instanțelor de judecată.
→ Responsabilitatea valorificării superioare a lemnului din pădurile aflate în proprietate publică este
transferată (pct. 28 – art. 60) sub forma unei „dorințe” pentru viitor și eșalonată într-un mod care nu este
credibil. Dezvoltarea infrastructurii forestiere (aspect esențial pentru obținerea acestui deziderat) nu este
susținută legal și nici nu sunt precizate responsabilități clare pentru proprietarii și administratorii de
păduri.
→ “Supraîncărcarea” ca mod de operare nu este sancționată ca infracțiune silvică. Cantitățile
declarate ce rezultă din documentele specifice de transport nu sunt conforme cu realitatea (N.B. cu
luarea în considerare a unor toleranţe de măsurare rezonabile) și, totuși, ele nu sunt definite ca
“recoltare ilegală” a lemnului conform Reg. (UE) 995 /2010. Este în continuare încurajată “dispariția”
lemnului din pădure, neplătit și nefiscalizat. Este susținut furtul cu acte în regulă întrucât
“proveniența materialelor lemnoase”, așa cum este definită în anexa nr. 1 pct. 38 (pct. 32 – art. 72),
reprezintă doar sursa localizată de unde acestea au fost obținute/locul de recoltare și nu conține nicio
referință asupra cantităților exprimate pe tipuri de materiale lemnoase.
→ Dezincriminează tăierea fără drept/ilegală a pădurilor din afara fondului forestier național (pct. 41
si 42 – art. 107), cu impact mai ales asupra ariilor naturale protejate. Conform Rezultatelor Inventarului
Forestier Național, sunt peste 500.000 ha de păduri în afara fondului forestier național, care în prezent
sunt cele mai expuse riscurilor de degradare a ecosistemelor forestiere.
Proiectul de lege conține și alte modificări prin care se renunță la o serie de bune practici pentru
gospodărirea durabilă a pădurilor din România.
Asociația WWF România este o organizaţie de mediu implicată activ în conservarea naturii ce susține de
peste 15 ani, prin proiectele implementate la nivel național și regional, promovarea unui management
forestier responsabil, acoperind inclusiv domeniul politicilor publice (forestiere, agricole, de mediu, energiei
regenerabile). Ne exprimăm astfel speranța că propunerile noastre vor fi luate în considerare și vă asigurăm
de sprijinul nostru în toate demersurile care vizează gestionarea responsabilă a resurselor naturale pentru o
dezvoltare durabilă a comunităților locale din țara noastră.
Sperăm că veți lua în calcul solicitarea noastră de a nu promulga legea aferentă PL-x 356/2020 şi de a o
retransmite Parlamentului.
Cu deosebită consideraţie,

Orieta Hulea
Director General
WWF Programul Dunăre-Carpați România
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