
EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea legislativa pentru modijicareapet 21 al Anexei nr. 1 din Legea nr.46/2008
privind Codul Silvic.

Rezumat

Problema taierilor ilegale de paduri din Romania este una uria§a, ajungand sa fie cunoscuta la 
nivel international (fund comparata chiar cu distrugeriie de paduri din Amazonia). Datele facute 
publice (intr-un final) de Inventarul Forestier National (IFN) pentru ciclul doi, arata ca din paduri 
dispare un volum de lemn mai mult decat dublul celui valorificat oficial (legal sau macar 
pastrand o aparenfa de legalitate). Mai mult, la inceputul acestui an (2020), Comisia Europeana a 
transmis un avertisment dur Romaniei, premergator intrarii in procedura de infiingement, 
solicitand masuri urgente pentru a stopa acest fenomen.

Prezenta propunere legislativa are ca scop rezolvarea uneia dintre marile cauze care sustin 
fenomenul infractional din domeniu, permitand sustragerea de la monitorizarea §i controlul 
specifice, a unui volum impresionant de lemn. lar acest lucru pome§te de la definilia incomplete 
a ’’materialelor lemnoase” de la punctul 21, din Anexa nr. 1 a Codului Silvic. Interpretarea 
acestei defmilii a dus la urmatoarele situalii investigate de jumali§ti, documentate impreuna cu 
colegii din USR, pe care le-am semnalat Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si constatate 
inclusiv in scrisoarea Comisiei Europene:

Pentru un mare volum de lemn transportat, nu se solicita aviz de insotire a 
materialelor lemnoase, ci doar aviz de insotire a marfii; implicit, acest volum de 
lemn nu poate fi monitorizat ^i controlat in conformitate cu prevederile speciale din 
domeniu;
’’Metoda laturoaielor” (cum a fost denumita in investigatiile ONG-urilor si ale 
jurnalistilor) este una prin care o mare cantitate din lemnul exploatat ilegal este 
”albit” in documente (mai exact, la o cantitate de 100 me de lemn pentru care exista 
APV legal, se taie pana catre 150-200 me; dupa o gaterare rapida, in gatere/depozite 
aflate foarte aproape de exploatare - fapt care permite mai multe transporturi pe un singur 
aviz - 100 me de lemn pleaca mai departe cu avize de insotire a materialului lemnos, iar 
restul cu avize de insotire a marfii; in primul caz, provenienta §i trasabilitatea se poate 
urmari prin sistemul SUMAL, in cel de-al doilea caz, nu; aparent, totul e legal, de§i e 
evident ca din 100 me de lemn ”pe picior” nu are cum sa rezulte 100 me de lemn fasonat, 
cherestea, bu§tean etc...);
Tncalcarea Regulamentului UE nr. 995/2010 (EU Timber Regulation), in special a art. 
4, 6 si 10, care fac referire la realizarea unui sistem ’’due dilligence” pentru urmarirea 
reala a provenientei si trasabilitapi lemnului si produselor din lemn);
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Imposibilitatea Garzilor Forestiere (^i a altor institutii de control ^ sancfionare) de 
a urmari §ii sancfiona o mare parte din transporturile ilegale de lemn.
Atat concluziile propriilor documentari, cat si cele ale CE arata ca situatia e cauzata 
de deflnirea incomplete a ^^materialului lemnos” in Codul Silvic.

Pe larg:

in luna noiembrie 2019, Directia Generala Paduri, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor §i 
Padurilor (MMAP), a transmis Garzilor Forestiere o nota prin care, practic, le solicita agentilor 
constatatori sa nu mai pretinda avize de insotire a materialelor lemnoase, ci doar avize de insotire 
a marfii, in cazul transporturilor de lemn, altele decat cele definite ca fiind ’’material lemnos” in 
Codul Silvic (mai exact ”de§eurile §i resturile de lemn”).

Motivarea adresei transmise Garzilor Forestiere are la baza defmitia ’’materialului lemnos” din 
Codul Silvic si normele aprobate prin HG 470/2014, mai exact Art. 2 (1) si Art. 7 (1) din 
normele amintite. Efectul acestor interpretari ale articolelor mentionate e faptul ca ceea ce se 
cheama ’’deseuri §i resturi de lemn” pot fi transportate doar cu aviz de insotire a marfii, nu §i cu 
aviz de insotire a materialelor lemnoase, fapt care face ’’scapate” aceste transporturi de urmarirea 
trasabilita|ii lui in SUMAL §i, in acela§i timp, a verificarii legalitatii acestor transporturi.

Situatia ridica doua mari probleme:

1. Aceste ”de§euri si resturi de lemn” sunt comercializate, in foarte multe cazuri, pentru 
incalzirea locuinlelor, ca lemn de foe. Contradictia este evidenta: ori vorbim de ”de§euri” 
- si atunci sunt incidente normele speciale legate de transportul ?i valorificarea de§eurilor 
-, ori vorbim de ”lemn de foe” - iar atunci ar trebui sa fie incidente normele legate de 
transportul si valorificarea lemnului de foe (implicit necesitatea avizului de insotire a 
materialului lemnos); in concluzie, sau vorbim de o scapare legislative evidenta, sau de o 
interpretare cu rea credinfa - ori aplicam acestor ”de§euri” regulile aplicabile in domeniul 
de§eurilor, ori cele aplicabile lemnului de foe, dar nici intr-un caz nicio regula!

2. Investigatii recente, realizate de Declic si Recorder, precum §i propriile investigatii pe 
care le-am facut, pe teren, in ultimii ani, arata ca metoda ”de§eurilor” sau a ’’laturoaielor” 
este cea prin care este ”albif ’ un volum uria§ de lemn taiat ilegal. Mai exact, intre 
parchetul din care se exploateaza §i cel mai apropiat gater se efectueaza mai multe 
transporturi cu acelasi aviz de insotire a materialului lemnos (lucru posibil din cauza 
faptului ca este de parcurs o distanta mult mai mica decat cea pentru care are valabilitate, 
ca timp, avizul de insotire a materialului lemnos);
Din gater pleaca, cu aviz de insotire a materialului lemnos un volum prelucrat egal cu cel 
care a fost receplionat in stare bruta. Ca §i cum nu are exista resturi! Cum e posibil acest 
lucru? Tocmai din cauza faptului ca ”de§eurile” si ’’resturile de lemn” sunt livrate din 
gater/depozit doar cu avize de insofire a marfii, implicit, f^a sa mai apara in SUMAL! O 
verificare in SUMAL indica o aparenta de legalitate - volumul de material lemnos care a 
ajuns la gater/depozit e egal cu cel livrat mai departe de gater/depozit. Dar tine de 
domeniul evidentei ca avem de a face cu o ’’albire” a lemnului livrat, in conditiile in care 
deseurile §i resturile de lemn nu apar in SUMAL (iar in discutiile avute cu silvici de buna
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credinta, aceste de§euri §i resturi de lemn pot ajunge pana la jumatate din volumul 
lemnului exploatat!).

Analizand aceasta situatie si legislatia in domeniu, am ajuns la concluzia ca normele aprobate 
prin HG 470/2014 reprezinta, de fapt, o incalcare a Regulamentului 995/2010 al Uniunii 
Europene, in ciuda pretenfiei ca ar fi o transpunere a acestuia! §i, in acest sens, ma refer la Art. 6 
si 4 din Regulamentul UE 995/2010.

In speta avem:

Art. 4 din HG 470/2014, in care se vorbe§te inclusiv de obligafia unui sistem ’’due 
diligence” ^i pentru cod 4401 (in care se incadreaza deseurile resturile de lemn”:

(})Operatoru care introduc pe pia^d lemn §iproduse din lemn, astfel cum sunt definid la 
art. 2 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European §i al 
Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a oblisatiUor ce revin operatorUor care 
introduc ve piatd lemn si produse din lemn, denumit in continuare Resulament, au
obli2atia sd inwlementeze si sa utilizeze pentru catesoria materialelor lemnoase, asa
cum sunt definite in anexa la Le2ea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificdrile si
completdrile ulterioare - cod - 4401, cod - 4403, cod - 4406, 4407, un sistem "due
dilhence". astfel cum este prevdzMt la art. 6 din Re2ulament.

Art. 6 din Regulamentul UE 995/2010:

Art. 6: Sistemele "due diligence"

(1) Sistemul "due diligence" men(ionat la articolul 4 alineatul

(2) cuprinde urmdtoarele elemente:

a)mdsuri §i proceduri care permit accesul la urmdtoarele informalii referitoare la 
aprovizionarea operatorului cu lemn sau produse din lemn, care sunt introduse pe piatd:

- descrierea, inclusiv denumirea comerciald p tipul de produs, precum §i denumirea 
comund a speciilor de arbori §i, dupd caz, denumirea §tiintificd completd;

- fara de recoltare §i, dupd caz:

(i) regiunea subnationald unde a fost recoltat lemnul; p

(ii) concesiunea de recoltare;

- cantitatea (exprimatd in volum, masd sau numdr de unitdti);

- denumirea §i adresa furnizorului operatorului;

- numele p adresa comerciantului cdruia i-au fost furnizate lemnul §i produsele din 
lemn;

- documente sau alte informatii care indicd faptul cd lemnul §i produsele din lemn in 
cauzd sunt conforme cu legislatia aplicabild;
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b)Droceduri de evaluate a riscului care permit operatorului sa anaiizeze si sd evalueze
riscul de a fi introdus ve viatd lemn recoltat in mod ile2al sau produse din lemn
derivate din acesta.

Aceste proceduri iau in considerare informaiiile prevdzute la litera (a), precum 
criteriile relevante de evaluare a riscului, inclusiv:

- garantarea respectdrii legisla(iei aplicabile, care poate include certificarea sau alte 
sisteme verificate de ter^e pdrli care se referd la respectarea legisla(iei aplicabile;

- prevafenta recoltarii ilesale a anumitor svecii de arbori:

- prevalenta recoltdrii sau a practicilor Uesale in tara de recoltare §i/sau regiunea 
subna^ionald in care a fast recoltat lemnul, inclusiv prevalenta conflictelor armate;

- sancliunile impuse de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliul Uniunii 
Europene cu privire la importul sau exportul de lemn;

- complexitatea lanlului de aprovizionare cu lemn §i produse din lemn;

c)cu excepfia cazului in care riscul identificat cu ocazia procedurilor de evaluare a 
riscului menfionate la litera (b) este neglijabil, proceduri de atenuare a riscului care 
constau intr-o serie de mdsuri §iproceduri care sunt adecvate §i proporfionale pentru a 
reduce cu eficienld la minimum riscul respectiv §i care pot include solicitarea unor 
informant sau documente suplimentare §i/sau solicitarea de verificare de cdtre pdr(i 
terfe.

Art. 4 din Regulamentul UE 995/2010 (la care face trimitere Art.6):

Art. 40bligaliile care revin operatorilor

(l)Se interzice introducerea pe pia(d a lemnului recoltat in mod ilegal sau a produselor 
din lemn derivate din acesta.

(2)Operatorii actioneazd cu prudentd atunci cdnd introduc pe piata lemn sau produse
A

din lemn. In acest sens, acestia utilizeazd un cadru de proceduri si de mdsurL denumit
in continuare "sistem «due dilisence»'\ astfel cum este prevdzut la articolul 6,

(3)Fiecare operator mentine §i evalueazdperiodic sistemul "due diligence"pe care il 
utilizeazd, cu excep(ia cazului in care operatorul utilizeazd un sistem "due diligence" 
instituit de o organiza(ie de monitorizare menfionatd la articolul 8. Mecanismele 
existente de supraveghere prevdzute de legislafia nafionald ^i orice mecanism voluntar 
de control al laniului de aprovizionare, care indeplinesc cerinfele prezentului 
regulament, pot fi utilizate ca bazdpentru sistemul "due diligence"

Practic, din coroborarea acestor articole a situatiei din Romania rezulta f^a echivoc ca nu 
putem vorbi de un sistem ’’due diligence”, daca acceptam ca ”de§eurile §i resturile de lemn” sa 
fie transportate doar cu aviz de insotire a marfii, nu si cu aviz de insofire a materialului lemnos,

5



cu inregistrarea lui m SUMAL §i cu posibilitatea Garzilor Forestiere si a altor institu^ii publice 
cu rol de control de a verifica legalitatea acestor transporturi.

Scrisoarea de avertisment a CE

La aceea§i concluzie, legata de incalcarea articolelor 4, 6 si 10 din Regulamentul UE 995/2010 
(EUTR) a ajuns §i Comisia Europeana, in scrisoarea transmisa Guvemului Romaniei la inceputul 
lunii februarie 2020.

In scrisoarea CE sunt eviden^iate patru clasificari de lemn si produse din lemn, in conformitate 
cu Nomenclatorul combinat prevazut in Anexa 1 a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 al 
Consiliului ( 1 ), carora li se aplica dispozitiile EUTR.

Mai exact:

— 4401 Lemn de foe, sub forma de trunchiuri, butuci, ramuri, vreascuri sau sub 
forme similare; lemn sub forma de aschii sau particule; rumegu^, deseuri si resturi 
de lemn, chiar aglomerate, sub forma de butuci, brichete, pelete sau forme similare

— 4403 Lemn brut, chiar cojit, curafat de ramuri sau ecarisat

— 4406 Traverse din lemn pentru cai ferate sau similare

— 4407 Lemn taiat sau despicat longitudinal, trani^at sau derulat, chiar geluit, 
^lefuit sau lipit prin imbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm

Care este definitia materialelor lemnoase din Anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008 -Codul Silvic, 
actualizat:

Pet. 21. Materiale lemnoase - lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foe, 
cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu sectiune dreptunghiulara sau 
patrata, precum si lemnul cioplit. Aceasta categorie cuprinde si arbori ^i arbu^ti 
ornamentali, pomi de Craciun, rachita si puieti; materialele lemnoase nu sunt 
bunuri divizibile.

Comparand defmi^iile din Nomenclatorul combinat, carora li se aplica EUTR §i definitia din 
Codul Silvic, rezulta, dincolo de orice dubiu, ca ceea ce este denumit, in conformitate cu legea 
romana, ca fiind ’’material lemnos” nu este acoperitoare pentru toate produsele din lemn carora li 
se aplica EUTR.

Tinand cont de situatia reala din padurile din Romania, de modul in care definirea incomplete a 
’’materialului lemnos” in Codul Silvic e folosita pentru ’’albirea” transporturilor de lemn 
exploatat ilegal (§i de amplitudinea utilizarii acestei metode), de scrisoarea CE §i de necesitatea 
luarii unor masuri urgent nu doar pentm a evita infringementul, ci, pur §i simplu, pentru a 
diminua fenomenul inffacjional in domeniul taierilor de paduri, propunem modificarea 
articolului men^ionat din Codul Silvic, astfel
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21. Materiale lemnoase - lemnul brut rotund sau despicaty chiar cojit sau impregnat si 
lemnul de foe sub forma de trunchiuriy butuci, crdciy vreascuri sau forme similare; 
cherestelele tivite si netivite indiferent de lungimea acestoruy capetele siflancurile 
bustenilor indiferent de lungimea acestora; traversele din lemn pentru edi feratey 
mangalul, lemnul ecarisatsi lemnul cioplit; lemnul sub forma de ascliii sau particuley 
cetinuy rumegusiil, biomasUy coaja arborilor si resturile de lemn. Materialele lemnoase 
nu sunt bunuri divizibile. Aceastd categorie cuprinde si arbori si arbupi ornamentaliy 
pomi de Crdciuny rdchitd sipuieti.

A

In numele inifiatorilor,

Mihai Remus Gofiu - Senator USR

Allen Coliban -Senator USR

Cristian Ghica - Senator USR

Cornel Zainea -
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Propunere legislativa pentru pentru modificarea pet. 21 al Anexei nr. 1 din Legea
nr.46/2008 privind Codul Silvic.
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Tabel semnaturi - Camera deputatilor
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