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Nr. 286 / 14 noiembrie 2022 

 

Către: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 

În atenția: domnului Barna Tánczos, Ministrul Mediului Apelor și Pădurilor 

Spre știința: domnului Director Dănuț Iacob, Direcția generală păduri și strategii în silvicultură 

domnului Secretar de stat Ionuț Sorin Banciu 

 

Referitor la: proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative 
din domeniul silviculturii 

 

 

Stimate domnule Ministru,  

 Având în vedere consultare publică a proiectului de ordonanță de urgență pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul silviculturii, consultare anunțată pe pagina de internet a 
autorității în data de 4 noiembrie a.c., în termenul legal fiind pentru a transmite propuneri și observații, 
vă supunem atenției următoarelor aspecte: 

i. Prin nota de fundamentare se invocă ca temei pentru modificările și completările propuse prin 
proiectul de ordonanță, îndeplinirea țintelor 25 și 26 din Planul Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR – componenta C2 Păduri și Protecția Biodiversității) privind investițiile aferente campaniei 
naționale de împădurire și reîmpădurire. Situația premisă este redată textual după cum urmează: 
„Împăduririle se pot executa pe terenuri agricole și neagricole (...) Proiectele de împădurire sau 
reîmpădurire se desfășoară în zonele expuse și vulnerabile la pericolele climatice, în special la 
secete și inundații. Proiectele de împădurire și reîmpădurire vor face obiectul unei proceduri de 
evaluare a impactului asupra mediului (EIM), dacă este determinată în procedura de screening 
EIM, iar planurile de management forestier relevante pentru acțiunile de împădurire și reîmpădurire 
vor fi supuse unei proceduri complete de evaluare strategică de mediu (raport de mediu), în special 
dacă afectează habitatele și/sau speciile protejate. Pentru realizarea acestor împăduriri este 
necesară instituirea unei noi categorii de vegetație forestieră din afara fondului forestier național, și 
anume: “culturi agroforestiere de pe terenuri agricole”, având în vedere interesul fermierilor de a 
realiza asemenea tipuri de împăduriri.”  

Soluția legislativă propusă nu distinge însă între amenajamentele silvice, deoarece nu cuprinde 
prevederi care ar putea conduce la identificarea amenajamentelor silvice care ar putea fi „relevante 
pentru acțiunile de împădurire și reîmpădurire”. În schimb, propunerea de text vizează 
amenajamentele suprapuse total/parțial peste ariile naturale protejate de interes comunitar, 
fără a indica prin nota de fundamentare legătura dintre regimul special de protecție instituit 
prin siturile Natura 2000 și acțiunile de (re)împădurire.  

În plus, pe lângă faptul că suprafața de (re)împădurit - 56700 ha - reprezintă sub 1% din suprafața 
fondului forestier național, acțiunile de (re)împădurire sunt propuse inclusiv pe terenuri agricole, 
însă fără a se motiva lipsa extinderii evaluării/revizuirii și asupra altor planuri de management (ex. 
amenajamentele pastorale) din siturile Natura 2000, care pot avea efecte similare cu a 
amenajamentelor silvice pentru conservarea biodiversității. 
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Continuând analiza observăm faptul că fundamentarea supusă consultării nu aduce nicio 
clarificare cu privire la dublarea reglementărilor privind evaluarea de mediu și evaluarea 
adecvată pentru amenajamentele silvice. Astfel, se pot observa cu ușurință prevederi identice 
cu cele cuprinse în proiectul de act normativ, în textul Ordinului nr. 1.946/2021 pentru aprobarea 
Metodologiei de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice și respectiv textul 
Ordinului nr. 1947/2021 privind modalitatea de revizuire a amenajamentelor silvice care se 
suprapun parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar. 

Raportat la acest din urmă aspect, atragem atenția asupra obligației imperative a legiuitorului 
expres prevăzută de normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, prin care 
„În procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai multe articole 
sau alineate din același act normativ ori în două sau mai multe acte normative. (...) proiectul 
trebuie să cuprindă, dacă este cazul, măsuri legislative privind soluționarea conflictului între 
acte normative de categorii diferite, cu respectarea principiului ierarhiei actelor normative” 
(art. 16 și art. 26 din Legea nr. 24/2000). 

Mai mult decât atât, deoarece anularea ordinelor amintite face obiectul unor acțiuni deschise în 
justiție, cu dosare aflate pe rolul instanței, precum și cu efecte ordinelor suspendate până la 
soluționarea definitivă a cauzelor, subliniem incidența dispozițiilor imperative din contenciosul 
administrativ, potrivit cărora „În ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu același 
conținut ca și cel suspendat de către instanță, acesta este suspendat de drept” (art. 14 din 
Legea nr. 554/2004). 

ii. Pe fond, pentru proiectul de act normativ rămân în continuare valabile observațiile organizației 
noastre1 depuse pentru proiectele de ordin, neluate în considerare din păcate la adoptarea 
ordinelor menționate supra, dintre care reiterăm următoarele: 

a) Având în vedere faptul că prin amenajamentul silvic se concep pe termen lung modelele 
structurale ale arboretelor pentru îndeplinirea țelurilor de gospodărire a pădurilor la nivel de 
peisaj forestier (subunitate de producție sau protecție), bazele de amenajare și seria 
lucrărilor silvice propuse ar trebui evaluate în ansamblu la nivelul întregului ciclu sau cel 
mai puțin și pentru deceniul al doilea de aplicare a amenajamentului; o abordare 
fragmentată ar avea un impact negativ atât asupra obiectivelor de mediu cât și asupra 
celor socio-economice. Doar urmând o astfel de abordare integrată care să vizeze întregul 
complex de lucrări prevăzute în sistemul de norme (care sunt de altfel obligatorii), ar asigura 
o continuitate în conceperea modelelor structurale ale pădurilor și ar simplifica în viitor 
procedura de realizare a evaluării de mediu în cazul reamenajărilor. 

Pentru a soluționa în mod adecvat dilema conformității amenajamentelor silvice cu 
prevederile Directivei 2001/42/CE (Directiva SEA), Directivei 92/43/CEE (Directiva Habitate) 
și Directivei 2009/147/CE (Directiva Păsări) – ultimele două împreună denumite și 
Directivele Natura 2000 –  elaborarea amenajamentului silvic ar trebui să se realizeze 
coordonat cu procedura de reglementare privind protecţia mediului, după caz. În acest 
sens se impune coordonarea procedurilor menționate și transpunerea lor într-un pachet 
legislativ care să cuprindă inclusiv revizuirea normelor tehnice privind elaborarea 
amenajamentelor silvice. Amintim că aceste norme au fost revizuite de curând, fără a se ține 
cont de noua Strategie Națională pentru Păduri.  

b) Dispozițiile finale sunt neclare/interpretabile, în special în ceea ce privește limitarea în 
mod arbitrar a aplicării tratamentelor silviculturale cu activități limitate la „exploatarea masei 
lemnoase pe picior rămasă neexploatată și transportul stocurilor de masă lemnoasă din 
partizile autorizate spre exploatare anterior aprobării noului amenajament”. Aplicare 
inadecvată a tratamentelor silviculturale poate afecta evoluția și compozițiile de 
regenerarea, având drept consecință degradarea stării de conservare a habitatelor. 
Astfel de inadvertențe au un potențial ridicat de a zădărnici eforturile de conservare și 
protecție a habitatelor și speciilor de interes comunitar pentru care au fost desemnate 
siturile Natura 2000 și care constituie obiectivul principal pentru evaluarea adecvată. 

                                                           
1 https://wwf.ro/paduri/evaluarea-de-mediu-are-lacune-majore/  
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De asemenea se prevede posibilitatea acordării de compensații, legiuitorul alegând să nu 
observe însă lipsa unei măsuri funcționale privind plățile compensatorii pentru 
pierderile de venit suferite de proprietarii de păduri care dețin suprafețe în siturile 
Natura 2000. Accesarea fondurilor europene pentru aceste plăți nu s-a reușit până în 
prezent, iar perpetuând actuala abordare (inclusiv în forma propusă prin proiectul de 
ordonanță) riscăm să ratăm și viitorul exercițiu financiar european.   

Reamintim faptul că, în ciuda intenției declarate de a introduce o măsură de compensare 
Natura 2000 în următorul exercițiu financiar privind Politica Agricolă Comună - PAC, 
autoritatea competentă pentru silvicultură reglementează în continuare asumarea măsurilor 
de conservare pentru siturile Natura 2000 prin legislația silvică națională, la nivel de 
amenajament. Conform regulamentelor europene privind PAC sunt acoperite din fonduri 
europene doar măsurile ce exced prevederilor cadrului legislativ național, fiind periclitată 
astfel implementarea unor măsuri eficiente și acoperitoare prin compesare din fonduri 
europene a dezavantajelor ce derivă din implementarea Directivelor Natura 2000. 

iii. Totodată, alături de faptul că sub PNRR, Codul silvic urmează să fie rescris până în Q2 2023 
pentru a reflecta recent adoptata Strategie Națională pentru Păduri, iar unele dintre propunerile de 
modificare din proiectul de ordonanță nu vor reuși să intre în vigoare (cu referire la termenul de 9 
luni prevăzut la art. III din proiectul de ordonanță), trebuie încă o dată din păcate să observăm 
totala lipsă de corelare cu cadrul de reglementare european. În acest sens, printre altele ar 
trebui acordată o atenție sporită planurilor strategice2 pe care statele membre vor trebui să le 
dezvolte pentru păduri, unde amenajamentele vor ocupa un loc esențial, și care pot constitui o 
reconfigurare a poziției planurilor de management forestier în raport cu obiectivele de 
conservare a biodiversității și cu evaluarea de mediu. 

Reafirmând prioritatea pe care o are îndeplinirea obiectivelor strategice de mediu 
asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, concluzionăm că pentru a asigura 
o procedură de mediu eficientă pentru amenajamentele silvice, este nevoie de o abordare integrată, 
inclusiv la nivelul normelor silvice de amenajare, respectiv activarea mecanismelor de finanțare pentru 
susținerea și implementarea acestor proceduri, odată cu creșterea capacității instituționale pentru 
derularea efectivă a procedurilor într-un calendar de timp optim și realist. 

Nu în ultimul rând, vă solicităm organizarea unei dezbateri publice a proiectului de act 
normativ, cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată.  

Cu deosebită considerație, 

Radu Vlad,  

Coordonator Proiecte Regionale WWF România 

 

  

  

 

 

 

Întocmit: c.j. Antoanela Costea  

 
                                                           
2 https://environment.ec.europa.eu/news/forests-commission-consults-new-eu-framework-forest-monitoring-and-strategic-
plans-2022-08-25_ro ; https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13396-EU-forests-new-EU-
Framework-for-Forest-Monitoring-and-Strategic-Plans/public-consultation_ro  


