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Nr. 253 / 4 octombrie 2022 

Către: Guvernul României 

În atenția: domnului prim-ministru Nicolae-Ionel Ciucă 

Spre știință: Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor       

  – domnului ministru Tánczos Barna, domnului director Dănuț Iacob  

Referitor la: proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în 

ceea ce privește utilizarea materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru 

încălzirea locuinței în sezonul rece 

 

 

WWF România s-a implicat constant în proiecte vizând sectorul forestier, având ca obiective 

dezvoltarea comunităților locale dependente de pădure și promovarea de acte normative care să 

răspundă realităților sociale și nevoilor pentru adaptarea la provocările actuale, în special în ceea ce 

privește combaterea sărăciei energetice și protejarea gospodăriilor de efectele crizei energetice.  

Prin prisma expertizei organizației noastre, am analizat proiectul de Ordonanță de urgență 

privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce privește utilizarea materialelor 

lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece (în continuare 

<proiect de O.U.G.>), publicat în consultare publică pe pagina de internet a Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor, în data de 28.09.2022, dorind să vă aducem în atenție următoarele aspecte de care 

sperăm că veți ține cont la adoptarea acestei inițiative legislative: 

I. Efectele proiectului de O.U.G. vor fi contrare schimbărilor preconizate 

Prin Nota de fundamentare, ca de altfel și prin preambulul proiectului de act normativ, se preconizează că 

plafonarea prețurilor finale facturate pentru diferite sortimente de materiale lemnoase și produse derivate din 

lemn, va preveni crearea de situații în care „categorii întregi de cetăţeni riscă să fie afectate de creşteri de preţ 

nejustificate” astfel că „în situaţii speciale şi pe perioade limitate de timp, statul are datoria și obligația să intervină 

şi să blocheze posibilitatea apariţiei unor astfel de situaţii”. Atragem însă atenția că, deși se dorește stabilirea unei 

măsuri de protecție a cetățenilor, se procedează la instituirea unei plafonări unitare într-un cuantum nejustificat, 

fără a lua în considerare posibilitatea de reglementare a unui mecanism de compensare a consumatorilor ce 

ar putea urma modelul măsurilor stabilite pentru furnizorii de energie. 

Calculul cuantumului plafonului este unul cvasigeneral, nefiind unul riguros, bazat pe costuri de producție 

și recoltare la „prețuri cuprinse între 60 lei/mc și 543 lei/mc” alături de faptul că „în prezent, în rețelele de 
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bricolaj/revânzători au fost înregistrate prețuri care depășesc 700 lei/mc”, astfel cum se arată prin chiar 

preambulul proiectului de O.U.G. Un astfel de calcul brut nu are potențialul de a pune sub protecție cetățenii 

afectați de creșteri nejustificate ale prețurilor (creșteri ce ar trebui urmărite constant prin prisma regulilor 

concurenței), prețuri care privite prin prisma pragurilor minimale invocate, mai degrabă ne reflectă un cost mai 

redus al lemnului de foc față de plafonul stabilit arbitrar. În același timp, calculul nu ține cont de menținerea 

capacității pentru asigurarea serviciilor silvice, exploatare și transport a lemnului, care pentru a fi acoperite se vor 

reorienta spre alte piețe din afara țării, situație în care nevoia de lemn pentru încălzire va fi cu atât mai puțin 

satisfăcută. 

II. Plafonarea poate încuraja tăierile ilegale 

În preambulul proiectului de act normativ se arată că este „necesară asigurarea unei discipline riguroase 

a comercializării lemnului de foc şi a produselor derivate pentru încălzire”. Este însă de așteptat ca plafonarea 

prețului materialelor lemnoase și produselor derivate din lemn în forma propusă prin proiectul de O.U.G. să 

determine (i) slăbirea disciplinei comerciale prin reîncadrarea în altă sortimentație decât cea enumerată în proiect, 

sau (ii) reorientarea sortimentelor enumerate spre alte piețe mai puțin încorsetate de restricții, sau (ii) va alimenta 

tăierile ilegale.  

Din păcate, este puțin probabil că O.U.G. în forma propusă va produce schimbările preconizate în 

asigurarea resurselor necesare pentru încălzirea comunităților dependente de pădure și nu va face resursa 

lemnoasă inaccesibilă comercializării către populației și/sau către diferite entități publice, care în continuare vor 

avea nevoie de lemn pentru încălzire. 

III. Compensarea lemnului poate ajusta decalajele  

O soluție legislativă viabilă ar putea consta în compensarea pe metru cub sau tona de materiale 

lemnoase achiziționate pentru încălzirea gospodăriei în limita unei cantități rezonabile. O astfel de abordare, fără 

a crea distorsiuni în piață, poate contribui în mod direct la aplicarea practicilor forestiere responsabile și 

combaterea tăierilor ilegale, la valorificarea superioară a lemnului și respectarea principiului utilizării în 

cascadă a lemnului. 

Conștientizăm urgența unor măsuri pentru protejarea populației, însă ca acestea să răspundă 

realităților din societatea românească se impune implicarea activă a publicului interesat. Prin urmare, 

vă solicităm organizarea unei dezbateri publice pentru proiectul de O.U.G., cu respectarea prevederilor 

art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.   

Cu stimă, 

Orieta Hulea 

Director WWF România 

 


