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Către Guvernul României 

În atenţia Primului-ministru, Domnul Ludovic Orban 

Spre ştiinţă: Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Domnul Costel Alexe 

Referitor la: Corectarea Legii nr. 197 din 7 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, în sensul eficientizării eforturilor pentru combaterea 

exploatării ilegale a lemnului.  

 

Stimate domnule prim-ministru, 

WWF România, împreună cu organizaţiile co-semnatare, supunem din nou atenției problema 

combaterii exploatărilor ilegale, problemă ce constituie o amenințare la adresa securității naționale a 

României şi care, prin adoptarea Legii nr. 197/2020, a rămas în continuare fără o soluţie fermă şi 

eficientă.  

Modificările aduse Codului Silvic 1  păstrează, în esenţă, același sistem care tolerează și 

protejează „furtul cu acte în regulă”. Practicile astfel legiferate reprezintă un nou faliment al reformei 
sectorului forestier ce se impune pentru eficientizarea sistemul de combatere a exploatărilor ilegale: 

 Marcarea arborilor (art. 63, 64) şi estimarea cantitativă /calitativă a produselor lemnoase înainte 

de a fi recoltate (art. 60) rămân în continuare principalele repere ale sistemului de control. Este 

astfel legiferată o zonă „gri”, care s-a dovedit a fi imposibil de controlat. Este practic refuzată 

orientarea către un control eficient a primei introduceri pe piaţă a lemnului - verificarea 

transporturilor ce pleacă de la locul de recoltare. 

                                                           

1 PL-x nr. 356/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, care a devenit Legea 

nr. 197/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic 
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 Este instituit un prag aberant de 10 m3 pentru a sancționa ca infracțiune silvică transportul 

materialelor lemnoase care nu este însoţit de documente specifice de transport din care să 

rezulte cu certitudine legalitatea provenienţei acestora (art. 68). Datele statistice demonstrează 

că cel mai frecvent mod de operare referitor la recoltarea ilegală a lemnului este în prezent 

fraudarea documentelor specifice în ceea ce priveşte volumele de lemn transportate. Iată de ce 

acest risc specific trebuie adresat prioritar prin instituirea unui sistem de sancţiuni proporţionale 

şi disuasive.  

 Este incriminată ca infracţiune silvică orice tăiere fără drept (art. 107), dar nu este stabilit un 

prag rezonabil și nu este definită fără echivoc „tăierea fără drept”. Lipsite de claritate, aceste 

prevederi vor fi inaplicabile sau riscă să genereze abuzuri care vor îngreuna activitatea 

instanțelor de judecată.  

 Întocmirea amenajamentelor silvice pentru pădurile sub 100 ha devine practic voluntară şi se 

renunţă la susţinerea asigurării pazei pădurilor aflate în proprietate privată pentru suprafeţele 

sub 30 ha pentru care nu este clară forma de proprietate (art. 97), riscând redeschiderea 

principalei surse a tăierilor ilegale în România.  

 Responsabilitatea valorificării superioare a lemnului din pădurile aflate în proprietate publică 

este transferată (art. 60) sub forma unei „dorințe” proiectate pentru viitor într-un mod necredibil. 

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. 

Guvernul României a comunicat Comisiei Europene că intenționează să soluționeze procedura 

de infringement, deschisă împotriva țării noastre, prin modernizarea Sistemul Informațional Integrat de 

Urmărire a Materialelor Lemnoase (SUMAL) și prin introducerea de sancțiuni mai stricte și disuasive. 

Atragem atenţia insa că modificările aduse Codului Silvic nu reprezintă nici un progres în acest sens. 

Dimpotriva, zădărnicesc eforturile de pază a pădurilor și anulează eficiența SUMAL, care se 

transformă mai degrabă într-un sistem de urmărire a documentelor şi a mijloacelor de transport. 

 

Solicităm Guvernului României să emită o Ordonanță de Urgență prin care să corecteze 

prevederile Codului Silvic, pentru a institui bazele unui sistem de control orientat pe prima 

introducere pe piață a lemnului, așa cum o cer și normele europene.  
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Printre măsurile care se impun pentru soluţionarea procedurii de infringement în legătură 
cu aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor 
care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, ar trebui astfel considerate următoarele:  

 Legiferarea ca recoltare ilegală a fraudării declaraţiei cantităţilor de lemn transportate şi 

sancţionarea ca infracţiune silvică şi/sau după caz, suspendarea autorizaţiei de funcţionare 

sau suspendarea acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special pe o 

perioadă de minim 90 de zile. 

În acest sens propunem instituirea unui prag rezonabil exprimat cumulativ ca procent din 

cantităţile declarate, dar şi un prag minim în valoare absolută (ex. cantităţile reale depăşesc 

toleranţele admise legal cu +10% din cantitatea totală exprimată în documentele din care 

rezultă provenienţa materialelor lemnoase, si în condiţiile în care diferenţa măsurată 

depăşeşte pragul echivalent de 1,0 m3 masă lemnoasă). 

 Definirea clară a tăierii fără drept şi instituirea unui prag rezonabil referitor la valoarea 

prejudiciului produs (ex. preţul mediu pentru 1 m3 de masă lemnoasă pe picior la data 

comiterii faptei). 

 Asigurarea integrală, de la bugetul de stat, a costurilor necesare preluării în pază de către 

ocoalele silvice nominalizate a suprafeţelor private de pădure de maximum 30 ha, inclusiv în 

situaţiile în care nu este clarificată forma de proprietate / deţinătorul. Plata ar trebui să se 

facă în baza unui deviz centalizat  întocmit de Garzile Forestiere la nivel regional. 

 Asigurarea integrală, de la bugetul de stat, a costurilor necesare intocmirii amenajamentelor 

silvice la nivel de bazinet pentru toate pădurile de pe proprietăţile cu suprafeţe mai mici de 

100 ha, prin includerea lor în unităţi de producţie/protecţie constituite în teritoriul aceleiaşi 

UAT. 

Propunerile pe care le susţinem, prezentate inclusiv Comisiilor Parlamentare2, nu reprezintă 

simple amendamente şi înţelegem că adoptarea lor ar genera o reformă reală a sectorului forestier, 
începând cu modul în care valorificăm lemnul şi ne păzim pădurile. Din aceste motive ne dorim ca 

aceste soluţii să fie transpuse în urma cristalizării opțiunilor strategice pentru dezvoltarea 
politicilor forestiere naţionale (proces3 aflat în derulare şi coordonat de reprezentanţi ai mediului 

academic de specialitate). 

                                                           
2 https://cdn.wwf.ro/uploads/2020/07/01153852/propuneri-WWF-Cod-Silvic-anexa.pdf  

3 http://www.mmediu.ro/categorie/paduri/25  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32010R0995
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32010R0995
https://cdn.wwf.ro/uploads/2020/07/01153852/propuneri-WWF-Cod-Silvic-anexa.pdf
http://www.mmediu.ro/categorie/paduri/25


 

Pagina 4/4 

Prin urmare, solicităm Guvernului corectarea Codului Silvic în regim de urgență prin asumarea 

acestor opţiuni strategice care să ţină cont de contextul și oportunitățile oferite de cadrul definit de 

Comisia Europeană şi care să integreze un consens cât mai larg al factorilor interesaţi la nivel naţional. 

Cu deosebită consideraţie, 

Orieta Hulea 

Director General, WWF România 

 

 

 

Co-semnatari: 

Asociaţia Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă 

Asociația Cinegetică pentru Cercetarea Habitatelor – Valori Superioare 

Asociaţia ECOTOP Oradea 

Asociaţia Organizaţia GeoEcologica ACCENT 

Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti 

Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice – ACDB 

Asociaţia pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale "România Rurală" 

Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România 

Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) 

Asociația proprietarilor de terenuri forestiere private – Proforest 

Asociaţia Rangerilor din România 

Fundaţia Conservation Carpathia 

Fundaţia Eco-Civica 

Fundaţia Propark 

Societatea Carpatina Ardeleană - Satu Mare 

Societatea Ecologică AQUATERRA 

Societatea Ornitologică Română 


