
1 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  NECLASIFICAT 

ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza”  Exemplar nr. …… 

Nr. ………………. din …………………..   

 

  

 

 

 

  

IONIȚĂ-BURDA P. ȘTEFANIA-DIANA 
 

 

 

 

TEZĂ DE DOCTORAT 

REZUMAT 

 

TEMA: PROTECȚIA JURIDICĂ A PĂDURILOR ÎN 

UNIUNEA EUROPEANĂ   

 

 

 

Conducător de doctorat  

Prof. univ. dr. NICOLETA DIACONU 

 

 

 

Teză elaborată în vederea obținerii  

titlului de DOCTOR în „Drept”  

 

 

 

 

 

 

- BUCUREȘTI, 2020 - 



2 

 

REZUMATUL LUCRĂRII 
 

 

Demersul de cercetare a problematicii protecției pădurilor în Uniunea 

Europeană, avut ca obiectiv general: conștientizarea provocărilor sectorului 

forestier european, cunoașterea soluțiilor dezvoltate în acest sector și 

îmbunătățirea lor. 

Pentru operaționalizarea acestui obiectiv general, am avut în vedere 8 

obiective specifice și anume: 

- conștientizarea importanței pădurilor; 

- cunoașterea factorilor care au generat scăderea suprafețelor împădurite;  

- identificarea și analizarea documentelor de politici publice ale UE cu 

relevanță pentru păduri și sectorul forestier; 

- cunoașterea structurilor și mecanismelor europene de cooperare cu 

relevanță în sectorul forestier; 

- identificarea și analizarea principalelor instrumente juridice regionale în 

sectorul forestier; 

- cunoașterea particularităților protecției pădurilor în unele state membre ale 

UE;  

- cunoașterea particularităților protecției pădurilor în România; 

- formularea unor propuneri de îmbunătățire a soluțiilor dezvoltate pentru 

protecția pădurilor. 

 

Complexitatea demersului științific, a necesitat o documentare amplă, o 

cercetare sistematică și planificată, care a presupus delimitarea unor ipoteze care să 

ghideze această cercetare, respectiv: 

- ipoteza nr. I: importanța pădurilor, prin funcțiile pe care acesta le 

îndeplinesc, reclamă asigurarea protecției acestora;    

- ipoteza nr. II: protecția pădurilor în UE poate fi realizată doar prin efortul 

colectiv și individual al statelor europene; 

- ipoteza nr. III: efortul statelor europene pentru protecția pădurilor se 

concretizează prin elaborarea unor instrumente, structuri și mecanisme de 

cooperare, la nivel regional și implementarea măsurilor agreate, la nivel național; 

- ipoteza nr. IV: implementarea, la nivel național, a măsurilor agreate pentru 

protecția pădurilor trebuie să fie efectivă, nu doar formală (de reglementare) și 

trebuie urmărită și verificată eficiența acestei implementări.  

Aceste ipoteze au constituit nu doar punctul de plecare în cercetarea efectuată 

ci, prin intermediul lor, au fost verificate permanent activitățile ce au fost 

desfășurate pentru obținerea rezultatelor urmărite prin demersul științific propus. 

 

Problematica am structurat-o în două părți, respectiv:  

- prima parte, consacrată analizării aspectelor referitoare la protecția 

pădurilor la nivel regional și sub-regional, ce cuprinde primele patru capitole, 

respectiv: Coordonatele juridice ale politicii Uniunii Europene în domeniul 
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mediului (capitolul 1), Coordonatele juridice ale cadrului de referință unional 

pentru aspectele referitoare la păduri (capitolul 2), Structurile și mecanismele 

europene de cooperare în sectorul forestier (capitolul 3), Instrumentele juridice 

europene de cooperare sub-regională în sectorul forestier (capitolul 4), 

- partea a doua, consacrată analizării aspectelor referitoare la protecția 

pădurilor la nivelul unora dintre statele membre, ce cuprinde ultimele două 

capitole, respectiv: Particularitățile protecției pădurilor în unele state membre ale 

Uniunii Europene (capitolul 5), Particularitățile protecției pădurilor în România 

(capitolul 6). 

La sfârșitul fiecărui capitol am formulat scurte concluzii intermediare și, la 

finalul lucrării, am evidențiat propunerile normative și organizatorice bazate pe 

cercetarea desfășurată, cu  argumentele prezentate în concluziile finale; separat (în 

Anexa 4), am prezentat cazul Holzindustrie Schweighofer. 

 

Încă de la început am subliniat (în Introducere) că importanța pădurilor este 

dificil de descris, întrucât acestea sunt ecosisteme terestre complexe, ce îndeplinesc 

funcţii sociale, economice şi ecologice multiple şi interdependente, având un rol 

determinant în menţinerea şi reglarea echilibrului ecologic și asigurând locuri de 

muncă, venituri din exploatare și materii prime pentru industrie și producerea de 

energie. 

Astfel, problematica protecției pădurilor este actuală și extrem de importantă 

și, în acest context, la nivel internațional, regional, sub-regional și național, se 

depun eforturi considerabile pentru conservarea și dezvoltarea lor, dar și pentru 

împiedicarea defrișărilor și comercializarea lemnului ori produselor obținute în 

mod ilegal. 

 

Stabilirea coordonatelor juridice ale politicii Uniunii Europene în domeniul 

mediului am realizat-o în capitolul 1, apreciind a fi utilă o introducere în 

problematica protecției pădurilor în UE, prin prisma viziunii mai largi a UE în 

domeniul mediului și a interdependenței între mediu și păduri.   

În cadrul acestui capitol am prezentat evoluția celor șapte programe de acțiune 

pentru mediu și a dispozițiilor de drept al Uniunii Europene în materie, precum și 

obiectivele, scopul și principiile politicii Uniunii Europene în acest domeniu. 

 

Stabilirea coordonatelor juridice ale cadrului de referință comun pentru 

aspectele referitoare la păduri am realizat-o în capitolul 2, pornind de la 

precizarea făcută în Strategia UE pentru păduri și sectorul forestier (în 

argumentarea adoptării acesteia), referitoare la inexistența acestui cadru, cât și la 

inexistența unei politici forestiere comune.  

Astfel, plecând de la constatarea inexistenței unui cadru de referință pentru 

aspectele referitoare la păduri, am identificat principalele documente de politici 

publice și instrumente juridice cu relevanță pentru păduri și sectorul forestier care 

pot fi considerate a alcătui, în prezent, acest cadru comun. 



4 

 

 Principalele documente de politici publice care alcătuiesc cadrul de referință 

comun pentru aspectele referitoare la păduri, identificate: Strategia UE pentru 

păduri și sectorul forestier (COM(2013)0659), Cartea Verde privind protecția 

pădurilor și informarea în domeniul forestier (COM(2010)66) și Planul de acțiune 

al Uniunii Europene privind aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța 

și schimburile comerciale (FLEGT) (COM(2003)251). 

Principalele instrumente juridice care alcătuiesc cadrul de referință comun 

pentru aspectele referitoare la păduri, identificate: Regulamentul (CE) nr. 

2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 pentru aplicarea reglementărilor 

forestiere, guvernare și schimburi comerciale (Regulamentul FLEGT), 

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 

20 octombrie 2010, de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc 

pe piață lemn și produse din lemn [Regulamentul privind exploatarea lemnului 

(EUTR)], Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 

2012 privind normele de procedură pentru recunoașterea și retragerea 

recunoașterii organizațiilor de monitorizare prevăzute de Regulamentul (UE) 

995/2010, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 

06 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul de diligență 

cuvenită și la frecvența și natura controalelor privind organizațiile de 

monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) 995/2010. 

Acest cadru de referință comun pentru aspectele referitoare la păduri pare a fi 

mulțumitor și se dorește a suplini inexistența unei politici a UE în sectorul 

forestier, doar astfel s-ar putea explica „viziunea” asupra rolului „limitat” al UE în 

acest sector, rol „conceput” (în primul rând) pentru a „adăuga valoare politicilor şi 

programelor forestiere naţionale” prin activităţile menționate în Cartea Verde. 

 

După prezentarea cadrului de politici publice și de reglementare a sectorului 

forestier în UE, în capitolul următor (capitolul 3), am prezentat cadrul 

organizatoric în acest sector, cu accent asupra structurilor și mecanismele 

europene de cooperare relevante.  

Printre structuri și mecanisme, am identificat: Sistemul de informații în 

sectorul forestier pentru Europa (FISE), Facilitatea Aplicarea legislației în 

domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale (FLEGT) și Conferința 

Ministerială pentru protecția pădurilor în Europa (Forest Europe), cu un rol bine 

determinat. 

 

În încheierea analizei aspectelor referitoare la protecția pădurilor la nivelul 

UE, am prezentat instrumentele juridice europene de cooperare sub-regională în 

sectorul forestier (capitolul 4), având în vedere importanța deosebită pe care 

acestea o prezintă pentru zonele pentru care au fost adoptate. 

La nivel sub-regional, am identificat dezvoltarea a două mecanisme bazate pe 

tratate, pentru protecția și dezvoltarea durabilă a unor regiuni montane (mai exact 

regiunea alpină și regiunea carpatică) respectiv: Convenția Alpina și Convenția 

Carpatica. 
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Anterior prezentării realității românești în sectorul forestier, am procedat, în 

penultimul capitol (capitolul 5), la identificarea și analizarea particularităților 

protecției pădurilor în unele state membre ale Uniunii Europene, mai exact în 

Franța, Austria și Suedia, întrucât aceste țări au înregistrat evoluții pozitive chiar 

dacă prezintă particularități specifice. 

Astfel, alegerea acestor state nu este întâmplătoare; am avut în vedere două 

aspecte importante, respectiv: forma de proprietate a terenurilor forestiere și 

reglementarea activității în sectorul silvic. 

În ce privește forma de proprietate a terenurilor forestiere, cele trei state 

supuse analizei ocupă primele poziții (pozițiile 2-4), în ce privește ponderea 

proprietății private a acestor terenuri. 

În ce privește reglementarea activității în sectorul silvic, diferențele dintre 

cele trei state supuse analizei sunt semnificative, respectiv: de la o supra-

reglementare (multe reglementări, greu de înțeles și de conexat, chiar dacă prezintă 

o structură coerentă), în cazul Franței, la o reglementare relativ moderată 

(reglementări clare, structurate logic, relativ ușor de înțeles), în cazul Austriei și la 

o sub-reglementare (reglementări puține, foarte ușor de înțeles), în cazul Suediei. 

Particularitățile protecției pădurilor în Franța 
Franța se situează pe o poziție fruntașă în ce privește rata de creștere a 

suprafeței împădurite în Europa, reușită care se datorează nu doar unor factori 

comuni și altor țări, ci a unor factori specifici. 

Codul forestier (C.for.fr.) este reglementarea principală în sectorul silvic 

francez.  

O primă particularitate a reglementării o constituie grija legiuitorului francez 

în ce privește faptele prin care sunt încălcate dispozițiile prevăzute în această 

reglementare. 

O a doua particularitate a reglementării este reprezentată de neimpunerea 

regimului forestier pentru pădurile și suprafețele împădurite proprietate privată.  

O a treia particularitate a reglementării este reprezentată de consacrarea 

dreptului de a participa la distribuirea produselor lemnoase din pădurile 

comunității pentru satisfacerea nevoile rurale ori domestice 

(l`affouage)[„L`affouage”, este un drept personal recunoscut locuitorilor unei 

comune sau unei diviziuni a acesteia, care îndeplinește anumite condiții pentru a 

putea participa la distribuirea produselor lemnoase din pădurile comunității pentru 

satisfacerea nevoilor rurale ori domestice; prin extindere, denumirea a fost acordată 

tăierii ori porțiunii din tăiere ale cărei produse sunt destinate beneficiarilor 

dreptului (l`affouagistes), precum și produselor în sine. „L`affouagiste”, este 

beneficiarul dreptului (l`affouage), respectiv cel care îndeplinește condițiile pentru 

a figura pe listă (denumită „rol d`affouage”), în funcție de modalitatea de partajare 

a produselor stabilită de Consiliul municipal; rolul (lista) este stabilit(ă) în fiecare 

an de acest consiliu].     
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O a patra particularitate a reglementării, este reprezentată de o definire vagă 

a ceea ce reglementarea [prin art. L. 111-2 C.for.fr.] consideră păduri și alte 

terenuri împădurite.  

Cadrul instituțional/organizatoric în sectorul silvic francez este constituit (în 

principal) din:    

- Consiliul superior pentru păduri și alte terenuri împădurite; 

- Comisiile regionale pentru păduri și alte terenuri împădurite;   

- Oficiul național al pădurilor (ONF); 

- Centrul național al proprietății forestiere (CNPF). 

Particularitățile protecției pădurilor în Austria 
Austria, este printre țările cu o suprafață împădurită ridicată; factorii care au 

condus la această stare de fapt sunt factori comuni și altor țări. 

Legea federală forestieră (L.fed.for.aus.) este reglementarea principală în 

sectorul silvic austriac.   

O primă particularitate a reglementării este reprezentată de clarificarea 

condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească pădurea. 

O a doua particularitate a reglementării, o constituie planificarea spațială a 

habitatului forestier (planificarea spațială forestieră). 

O a treia particularitate a reglementării, este reprezentată de impunerea unor 

(a) interdicții pentru păstrarea integrității suprafețelor împădurite și (b) obligații 

pentru conservarea unor categorii de păduri.  

O a patra particularitate a reglementării, este reprezentată de gruparea în trei 

mari grupe a principalelor încălcări ale dispozițiilor prezentei reglementări, 

considerate contravenții (infracțiuni administrative), și stabilirea unor sancțiuni 

destul de blânde (dacă acestea nu constituie infracțiuni de competența tribunalelor 

și nu sunt sancționate cu pedepse mai severe sau alte sancțiuni administrative). 

Cadrul instituțional/organizatoric în sectorul silvic austriac este constituit (în 

principal) din:    

- Direcția generală Păduri și Dezvoltare durabilă [a treia direcție generală din 

cadrul Ministerului Federal Austriac pentru Dezvoltare durabilă și Turism 

(BMNT)]; 

- Biroul Federal pentru Păduri (BFW) [în cadrul Ministerului Federal 

Austriac pentru Dezvoltare durabilă și Turism (BMNT)]; 

- Centrul de Cercetare Austriac pentru Păduri (BFW); 

- Camera de Agricultură a Austriei (LKO) și Camerele de agricultură 

regionale. 

Particularitățile protecției pădurilor în Suedia 
Suedia este (în Europa) țara cu cel mai ridicat grad de împădurire, iar această 

stare de fapt a fost generată de o combinație de factori comuni și altor țări, precum 

și unor factori specifici. 

Legea forestieră (L.for.sv.) este reglementarea principală în sectorul silvic 

suedez.   

O primă particularitate a reglementării este reprezentată de sublinierea 

importanței pădurii și clarificarea tipurilor de terenuri forestiere. 
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O a doua particularitate a reglementării, o constituie neimpunerea vreunui 

regim forestier pentru terenurile forestiere, ci doar a unor obligații, atribuții ori 

responsabilități cu un caracter destul de general. 

O a treia particularitate a reglementării, este reprezentată de limitarea 

competențelor acordate Guvernului (ori autorității publice desemnate de acesta) de 

adoptare a unor reglementări privind respectarea intereselor legate de conservarea 

naturii și protejarea patrimoniul cultural în legătură cu gestionarea pădurilor. 

O a patra particularitate a reglementării, este reprezentată de (a) gruparea în 

două mari grupe a principalelor încălcări ale dispozițiilor prezentei reglementări și 

stabilirea unor sancțiuni destul de blânde și (b) stabilirea posibilității neimpunerii 

vreunei sancțiuni în cazuri de încălcare minoră a dispozițiilor prezentei 

reglementări. 

Cadrul instituțional/organizatoric în sectorul silvic suedez este constituit (în 

principal) din:    

- Agenția Suedeză pentru Păduri (organizată în cadrul Ministerului 

Întreprinderilor și Inovării); 

- Academia Regală Suedeză pentru Agricultură și Silvicultură (KSLA); 

- Federația Industriilor Forestiere Suedeze (prin Departamentul „Păduri și 

suprafețe împădurite”); 

- Federația Asociațiilor Forestiere Familiale Suedeze (LRF). 

 

Cea mai importantă parte a cercetării am consacrat-o, în ultimul capitol 

(capitolul 6), realității românești în sectorul forestier, identificând și analizând 

particularitățile protecției pădurilor în România. 

În România, suprafața împădurită se situează sub media europeană; cu toate 

problemele generate de defrișările ilegale produse de lipsa de diligență a organelor 

de aplicare a legii ori proprietarilor, aceasta a înregistrat o creștere constantă. 

Iniţiativele româneşti privind ocrotirea naturii (în general) și a pădurilor, în 

special, sunt vechi şi valoroase și, multe dintre acestea, au constituit repere de 

reglementare. 

Principalele reglementări în sectorul silvic sunt: OUG nr. 195/2005 privind 

protecția mediului, Legea nr. 46/2008 - Codul silvic și Legea nr. 171/2010 privind 

stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.  

Regimul general de protecție al biodiversității este stabilit prin reglementarea 

cadru privind protecția mediului, OUG nr. 195/2005 iar regimul fondului forestier 

naţional şi vegetaţiei forestiere din afara acestuia este stabilit prin Codul silvic. 

O primă particularitate a reglementării este reprezentată de sublinierea 

importanței fondului forestier național și clarificarea termenului pădure. 

O a doua particularitate a reglementării o constituie impunerea regimului 

silvic pentru fondul forestier și a normelor tehnice silvice privind evaluarea masei 

lemnoase şi reglementărilor privind circulaţia materialului lemnos, pentru 

vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional. 
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O a treia particularitate a reglementării, este reprezentată de instituirea 

obligației administrării ori asigurării serviciilor silvice, pentru întreg fondul 

forestier național. 

O a patra particularitate a reglementării, o constituie obligaţia înfiinţării 

fondului de conservare şi regenerare a pădurilor. 

O a cincea particularitate a reglementării, este reprezentată de conferirea unei 

importanțe deosebite dezvoltării durabile a fondului forestier. 

Cadrul instituțional/organizatoric în sectorul silvic românesc este constituit 

(în principal) din:    

- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

- Gărzile forestiere; 

- Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. 

 

Concluziile și propunerile de lege ferenda, desprinse din cercetarea 

desfășurată, le-am structurat în funcție de problematica analizată în fiecare capitol; 

mai jos sunt redate doar propunerile, păstrând ordinea din versiunea integrală a 

tezei de doctorat (argumentarea fiecărei  propuneri regăsindu-se acolo), respectiv:  

(1) Am propus ca politicile viitoare în domeniul mediului să fie reorientate și 

prioritizate, în contextul în care problemele de mediu persistă. 

(2) Am propus elaborarea și adoptarea unui alt Plan de acțiune al Uniunii 

Europene pentru păduri, păstrând structura și conciziunea planului anterior. 

(3) Am susținut (apreciind a fi pertinente) propunerile pentru îmbunătățirea și 

adaptarea Planului de acțiune al UE privind aplicarea legislației în domeniul 

forestiere guvernanța și schimburile comerciale (FLEGT) la provocările actuale 

(desprinse din evaluarea implementării acestuia), respectiv: 

- abordarea noilor provocări, în special, în ceea ce privește defrișările și 

conversia pădurilor;  

- clarificate obiectivele și logica intervenției;  

- îmbunătățite orientarea strategică și monitorizarea acțiunilor;  

- consolidate gestionarea și monitorizarea rezultatelor și alocate resurse 

umane și financiare corespunzătoare.  

- acordată o atenție sporită comunicării interne și externe, la toate nivelurile.  

- schimbări în prioritățile și abordările din interiorul și între domeniile de 

acțiune, în special, în ceea ce privește implementarea Acordurilor de parteneriat 

voluntare (VPA) și a Regulamentului privind exploatarea lemnului (EUTR) și 

implicarea sectorului privat.  

- schimbare a orientării geografice către țările care nu fac parte din APC;  

- concentrare asupra coalițiilor internaționale, în cazul în care trebuie abordată 

exploatarea și comerțul ilegal, la nivel mondial;  

- abordare mai eficientă a provocările fundamentale de guvernare, care 

persistă și încetinesc progresul;  

- explicată mai clar contribuția la obiectivul superior al gestionării durabile a 

pădurilor; 
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- o mai mare atenție pentru piețele interne de lemn și sprijin pentru actorii 

care operează în acestea;  

- acordată atenția cuvenită și obligațiilor care decurg din convențiile 

internaționale;  

- sprijin și promovare politică și financiară mai largă în statele membre ale 

UE, precum și o coordonare sporită, pentru punerea în aplicare efectivă. 

(4) Am propus elaborarea și adoptarea unei Politici a UE în sectorul 

forestier.  

(5) Am propus ca legiuitorul român să aibă în atenție oportunitatea 

gestionării, conform unui plan de gestiune simplu (prevăzut la art. L. 312-2 

C.for.fr.), a suprafețelor de teren forestier aflate în proprietate privată, în special 

cele cu o suprafață mică, unde impunerea regimului silvic, cu toate obligațiile care 

decurg, nu este justificată financiar. 

(6) Am propus ca legiuitorul român să aibă în atenție oportunitatea 

consacrării exprese a dreptului de a participa la distribuirea produselor lemnoase 

din pădurile comunității pentru satisfacerea nevoile rurale ori domestice (prevăzut 

la art. L. 243-1 C.for.fr.) în C.silv., care ar rezolva o parte dintre tăierile ilegale de 

subzistență (pentru nevoile domestice). 

(7) Am propus ca legiuitorul român să aibă în atenție oportunitatea 

planificarea spațială a habitatului forestier (planificarea spațială forestieră) 

(prevăzută la art. 6 L.fed.for.aus.), respectiv a reprezentării și planificării 

anticipate a condițiilor forestiere a teritoriului național ori a unei părți a acestuia, 

prin raportare la funcțiile pădurii și prin intermediul planurilor de dezvoltare, 

ceea ce ar estompa diversificarea haotică suprafețelor și a formelor de proprietate 

în care acestea sunt deținute. 

(8) Am propus ca legiuitorul român să aibă în atenție oportunitatea 

neimpunerii regimului silvic, pe terenurile forestiere aflate în proprietate privată, 

în special cele cu o suprafață mică, unde impunerea regimului silvic, cu toate 

obligațiile care decurg, nu este justificată financiar, ci doar a unor obligații privind 

gestionarea, conservarea și exploatarea acestor suprafe (potrivit secț. 8, 11, 14, 

15, 18, 25, 27  L.for.sv.). 

(9) Am reiterat propunerile în ce privește suprafețele de teren forestier aflate 

în proprietate privată, în special cele cu o suprafață mică, unde impunerea acestui 

regim nu este justificată, în sensul: 

- neimpunerii regimului silvic, ci impunerii unor obligații privind gestionarea, 

conservarea și exploatarea acelor suprafețe, urmând modelul suedez ori  

- impunerii gestionării, conform unui plan de gestiune simplu pentru acele 

suprafețe, urmând modelul francez. 

(10) Am reiterat propunerea, în vederea dezvoltării durabile a fondului 

forestier și pentru a estompa diversificarea haotică suprafețelor și a formelor de 

proprietate în care acestea sunt deținute, de reprezentare și planificare anticipată a 

condițiilor forestiere a teritoriului național (ori a unei părți a acestuia), prin 

raportare la funcțiile pădurii și prin intermediul planurilor de dezvoltare, urmând 

modelul austriac. 
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(11) Am propus, ca textul de incriminare a faptei de reducere a suprafeței 

fondului forestier național, respectiv art. 106 alin. (1) C.silv. să aibă următoarea 

formulare: „Reducerea suprafeţei fondului forestier naţional fără respectarea 

dispoziţiilor art. 36 şi 37 constituie infracţiune silvică şi se pedepseşte cu 

închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă”. 

(12) Am propus, ca textul de incriminare a faptei de distrugere a fondului 

forestier național și vegetației forestiere din afara acestuia, respectiv art. 107 alin. 

(2) lit. c) C.silv. să aibă următoarea formulare: „în pădurea situată în arii naturale 

protejate de interes naţional, internaţional, comunitar sau situri Natura 2000”.  

(13) Am propus, ca textul de incriminare a faptei de folosire fără drept a 

dispozitivelor speciale de marcat, respectiv art. 107
1
 C.silv. să aibă următoarea 

formulare: „Folosirea dispozitivelor speciale de marcat pentru marcarea arborilor 

destinaţi recoltării, arborilor care delimitează parchetele de exploatare, cioatelor 

arborilor tăiaţi ilegal şi materialelor lemnoase care se transportă pe căile rutiere, 

feroviare şi navale, fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice (…)”. 

(14) Am propus, ca textul de incriminare a faptei de pășunat fără drept în 

fondul forestier, respectiv și art. 108 alin. (2) lit. b) C.silv. să aibă următoarea 

formulare: „în fondul forestier național situat în arii naturale protejate de interes 

naţional, internaţional, comunitar sau situri Natura 2000”. 

(15-17) Am propus, ca textul de incriminare a faptei de furt de produse ale 

fondului forestier național și vegetației forestiere din afara acestuia, respectiv:  

- ca alin. (1) al art. 109 C.silv. să aibă următoarea formulare: „Furtul de arbori 

doborâţi sau rupţi de fenomene naturale ori de arbori, puieţi sau lăstari care au fost 

tăiaţi ori scoşi din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecţie, din terenuri 

degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire şi din vegetaţia 

forestieră din afara fondului forestier naţional, precum şi al oricăror altor produse 

specifice ale fondului forestier naţional constituie infracţiune silvică şi se 

pedepseşte după cum urmează (…)”; 

- ca lit. b) a alin. (2) al art. 109 C.silv. să aibă următoarea formulare: „în 

pădurea situată în arii naturale protejate de interes naţional, internaţional, 

comunitar sau situri Natura 2000”; 

- introducerea unui nou alineat la art. 109 C.silv., respectiv alin. (3), cu 

următoarea formulare: „Tentativa se pedepseşte”. 

(18) Am propus, în legătură cu dispozițiile procesuale cu caracter special 

privind identificarea, inventarierea și reținerea materialelor lemnoase, ca: 

- alin. (1) și (2) ale art. 112 C.silv. să devină alin. (1), cu următorul conținut: 

„Personalul silvic prevăzut la art. 111 are competenţa să identifice, să inventarieze, 

în locurile unde se află și să rețină materialele lemnoase provenite din săvârşirea 

unor fapte ce pot constitui infracţiuni silvice”; 

- alin. (3) al art. 112 C.silv. să devină alin. (2).  

(19) Am propus, în legătură cu dispozițiile procesuale cu caracter special 

privind sesizarea organelor judiciare, ca art. 113 C.silv. să aibă următoarea 

formulare: „Actele încheiate de personalul silvic prevăzut la art. 111, împreună cu 
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mijloacele materiale de probă, se înaintează, de îndată, organelor de urmărire 

penală”. 

(20) Am propus, ca textul de contravenționalizare al faptei de păşunat în 

pădurile în care este interzis acesta, respectiv art. 11 lit. d) din Legea nr. 171/2010 

să aibă următoarea formulare: „păşunatul în pădurile în care este interzis acesta, 

dacă valoarea prejudiciului adus pădurii, stabilită conform legii, este de până la 5 

ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data comiterii 

faptei”. 

(21) Am propus, ca textul de contravenționalizare al faptei de distrugere a 

fond forestier național și vegetației forestiere din afara acestuia, respectiv art. 8 

alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 171/2010 să aibă următoarea 

formulare:  

„(1) Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:  

a) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi 

distrugerea ori vătămarea de arbori, puieţi, pomi de Crăciun ori lăstari din fondul 

forestier naţional sau tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără 

drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori de pe terenurile cu vegetaţie 

forestieră din afara fondului forestier naţional, dacă valoarea prejudiciului, stabilită 

potrivit legii, este de până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă 

lemnoasă pe picior la data comiterii faptei (…) 

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:  

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită 

potrivit legii, este cel mult egală cu preţul mediu al unui metru cub de masă 

lemnoasă pe picior la data comiterii faptei;  

b) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită 

potrivit legii, este de la 1 până la de 3 ori preţul mediu al unui metru cub de masă 

lemnoasă pe picior la data comiterii faptei;  

c) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită 

potrivit legii, este de la 3 până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă 

lemnoasă pe picior la data comiterii faptei (…)”. 

(22) Am propus, ca textul de contravenționalizare al faptei de furt de produse 

ale fond forestier național și vegetației forestiere din afara acestuia, respectiv art. 

8 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 171/2010 să aibă următoarea 

formulare:  

„(1) Constituie contravenţii silvice următoarele fapte (…)  

b) furtul ori însuşirea arborilor tăiaţi cu drept sau fără drept, a puieţilor, 

pomilor de Crăciun ori a lăstarilor din fondul forestier naţional sau a pomilor de 

Crăciun din culturi specializate sau furtul ori însuşirea arborilor tăiaţi cu drept sau 

fără drept de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier 

naţional, dacă valoarea prejudiciului, stabilită conform legii, este de până la de 5 

ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii 

faptei. 

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:  
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a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită 

potrivit legii, este cel mult egală cu preţul mediu al unui metru cub de masă 

lemnoasă pe picior la data comiterii faptei;  

b) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită 

potrivit legii, este de la 1 până la de 3 ori preţul mediu al unui metru cub de masă 

lemnoasă pe picior la data comiterii faptei;  

c) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită 

potrivit legii, este de la 3 până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă 

lemnoasă pe picior la data comiterii faptei (…)”. 

(23) Am propus, ca textul de contravenționalizare al faptei de modificare sau 

casare a unui act de punere în valoare, cu încălcarea normelor tehnice silvice, 

respectiv lit. a) a alin. (1) a art. 14 din Legea nr. 171/2010 să aibă următoarea 

formulare: „modificarea sau casarea unui act de punere în valoare cu încălcarea 

normelor tehnice silvice, care are ca rezultat producerea unui prejudiciu a cărui 

valoare, stabilită conform legii, este de până la 5 ori valoarea unui metru cub de 

masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei”. 

(24) Am propus, ca textul de contravenționalizare al faptei de constituire a 

actului de punere în valoare a masei lemnoase, cu încălcarea normelor tehnice 

specifice, respectiv lit. c) a alin. (1) a art. 14 din Legea nr. 171/2010 să aibă 

următoarea formulare: „constituirea actului de punere în valoare a masei lemnoase 

cu încălcarea normelor tehnice specifice în vigoare, care are ca rezultat producerea 

unui prejudiciu a cărui valoare, stabilită conform legii, este de până la 5 ori 

valoarea unui metru cub de masă lemnoasă pe picior”. 

(25) Am reiterat propunerea, ca o posibilă soluție pentru tăierile ilegale de 

subzistență (pentru nevoile domestice), de a fi consacrat expres în C.silv. dreptul 

de a participa la distribuirea produselor lemnoase din pădurile comunității pentru 

satisfacerea nevoile rurale ori domestice, urmând modelul francez (l`affouage). 

(26) Am precizat că formularea unor propuneri detaliate pentru fiecare dintre 

problemele specifice sectorului forestier românesc (identificate în diverse contexte) 

este (din nefericire) anevoioasă și că, unele dintre aceste probleme au un pronunțat 

caracter tehnic și exced competențelor noastre; astfel, la nivel de principiu, am 

propus analiza responsabilă a fiecărei probleme generale de către factorii 

competenți și responsabili în domeniu. 

(27) Am reținut (apreciind a fi pertinente) unele dintre sugestiile formulate (în 

contextele identificării acestor probleme generale) și am propus: 

(a) regândirea cadrului normativ, pentru:  

- asigurarea stabilității normative în sectorul silvic, prin evitarea modificării 

frecvente a reglementărilor ori abrogarea unora dintre acestea pentru crearea altora, 

cu un conținut similar; 

- evitarea suprapunerilor de reglementare (uneori chiar contradictorie), 

urmare a excesului reglementare; 

- asigurarea unei corelări efective a dispozițiilor legale specifice sectorului 

silvic cu cele specifice altor sectoare; 
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- orientarea cadrului normativ către prevenirea săvârșirii faptelor și 

identificarea unor soluții aplicabile în aceste sens; 

- asigurarea unui regim de reglementare simplificat pentru fondurile forestiere 

proprietate privată cu suprafețe reduse, pentru a nu mai fi obligați Romsilva și alți 

administratori de fond forestier să presteze servicii forestiere și să suporte unele 

costuri pentru deținători de fond forestier care nu achită aceste costuri; 

(b) urgentarea finalizării procesului de retrocedare a pădurilor și identificarea 

unor posibile soluții pentru evitarea segmentării proprietății fondului forestier, 

prin achiziționarea suprafețelor proprietate privată din interiorul celor proprietate 

publică sau realizarea unui schimb ori compensări pentru aceste suprafețe, 

mergând până la expropriere, cu respectarea procedurii prevăzute pentru astfel de 

situații; 

(c) asigurarea unei finanțări efective a sectorului silvic, corespunzător nevoile 

reale ale acestuia; 

(d) regândirea ajutorului pentru proprietarii de fond forestier privat, prin: 

- identificarea și acordarea unor formule de sprijin adecvate, suficiente și 

eficiente; 

- identificarea și acordarea unor facilități în scopul conservării şi ameliorării 

biodiversităţii ecosistemelor forestiere; 

- asigurarea administrării ori a serviciilor silvice, precum și elaborarea 

amenajamentelor silvice pentru toată suprafața; 

(e) regândirea activității de comunicare în sectorul silvic, prin: 

- crearea unei strategii de comunicare și a unor platforme comune de 

informare şi comunicare în domeniul silvic; 

- implicarea factorilor din domeniu pentru constituirea unei astfel de 

platforme, și pregătirea temeinică a personalului; 

- crearea unor instrumente prestabilite de comunicare internă/externă la 

nivelul sectorului, pentru a evita blocajele de comunicare cu partenerii și structurile 

interesate, dar și diluarea și întârzierea mesajelor către public; 

- crearea unor programe de educație forestieră adresată societății civile (în 

particular, copiilor); 

(f) regândirea unor activități ale direcțiilor de specialitate din cadrul MMAP, 

respectiv: 

- cuantificarea serviciilor ecosistemice oferite de pădure (în concordanță cu 

sistemul de zonare funcțională a pădurilor); 

- actualizarea indicatorilor pentru gestionarea durabilă a pădurilor, prin 

considerarea tendințelor de la nivel european, dar și a celor de la nivel național;  

- actualizarea inventarului forestier, care ar permite raportarea și îndeplinirea 

obligațiilor față de organismele internaționale în domeniu;  

- actualizarea normelor tehnice față de progresele în administrarea fondului 

forestier, operațiunile silvice și tehnologiile asociate; 

- crearea și operaționalizarea unei evidențe informatizate a terenurilor 

forestiere, cu asigurarea vizibilității delimitării în teren între proprietari; 
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- accesibilizarea fondului forestier național, prin identificarea fondurilor 

necesare și a responsabililor pentru crearea căilor de acces în acest fond; 

- limitarea/eliminarea influenței factorului politic, pentru a ase asigura 

continuitate și leadership la Romsilva; 

(g) regândirea activității de resurse umane în sectorul silvic, prin: 

- crearea unor strategii de dezvoltare și formare, pe termen mediu și lung, 

pentru resursele umane din domeniul silvic; 

- crearea/actualizarea standardelor ocupaționale adaptate situațiilor actuale;  

- identificarea resurselor pentru asigurarea unei salarizări corespunzătoare, 

motivantă, pentru personalului silvic; 

- asigurarea stabilității personalului silvic din funcțiile de conducere și 

asigurarea promovării în aceste funcții pe criterii de competență dovedită, nu pe 

criterii politice și de oportunitate; 

(h) regândirea activității de exploatare, prelucrare și valorificare a 

produselor forestiere, prin:  

- crearea unei politici naționale privind valorificarea lemnului, pentru 

maximizarea valorii acestuia pe piață, cu costuri minime și cu impact redus asupra 

mediului; 

- asigurarea colectării și diseminării informațiilor relevante cu privire la piața 

produselor forestiere (internă și externă), pentru o radiografie reală și 

predictibilitate în ce privește tendințele; 

- crearea unor programe specifice, identificarea și acordarea unor facilități 

pentru achiziția și utilizarea de tehnologii moderne cu impact redus asupra 

mediului; 

- asigurarea transparenței în ce privește valorificarea lemnului provenit din 

fondul forestier proprietate privată; 

- realizarea de studii de specialitate și actualizarea metodelor de cercetare în 

domeniu; 

(i) asigurarea scăderii volumului de lemn tăiat ilegal din fondul forestier 

național, prin campanii de informare și sensibilizare, identificarea resurselor și 

crearea unui sistem de supraveghere video (terestru și aerian) a suprafețelor cu risc 

ridicat, accesibilizarea sistemului de identificare și raportare; 

(j) regândirea structurii și activității Romsilva, prin: 

- elaborarea și punerea în aplicare a unui plan strategic pe termen lung care să 

contureze direcția de dezvoltare și să permită prioritizarea și alocarea resurselor în 

cadrul structurii Romsilva; 

- adaptarea practicilor sau modului de desfășurare a activității Romsilva la 

condițiile exterioare, aflate într-o schimbare radicală; 

- crearea unor instrumente și proceduri pentru stabilirea costurilor necesare 

furnizării de funcții publice; 

- certificarea completă a suprafeței pădurilor administrate de Romsilva;  

- crearea unor parteneriate public-privat, în contextul creșterii cererii de 

energie pe bază de produse lemnoase; 
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- optimizarea resurselor forestiere, în anumite zone, din perspectiva gestionării 

fondului forestier proprietate publică a statului de către Romsilva. 
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