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EXPUNERE DE MOTIVE:

Conform unei inventarieri la nivel european din 2005, în România mai 
existau circa 218.000 ha de păduri virgine, reprezentând 2/3 din totalul pădurilor 
virgine din Europa.
în ţările din zona munţilor Carpaţi s-au păstrat 90% din pădurile virgine ale 
Europei, în timp ce în zona Munţilor Alpi doar 0,4%.

Pădurea virgină este acea pădure care s-a format şi dezvoltat exclusiv sub 
acţiunea factorilor naturali şi în care procesele ecosistemice în dinamica lor se 
produc fără nici o influenţă antropică directă sau indirectă, respectiv lipsa 
Intervenţiilor silviculturale şi a celorlalte activităţi antropice, inclusiv a păşunatuiui 
domestic. Solul trebuie să fie nealterat, cu excepţia eroziunii produse natural. 
Pădurile cu funcţii speciale de protecţie în care nu sunt efectuate tăieri comerciale 
reprezintă 33% din suprafaţa forestieră, respectiv aproximativ 9% din suprafaţa 
României. Potrivit statisticilor oficiale, tăierile ilegale au constituit în ultimii 9 ani 
o medie de 320 mii metri cubi pe an ceea ce înseamnă că cea mai mare parte a 
tăierilor ilegale şi a furturilor de lemn nu sunt descoperite.

Structura fondului forestier, pe forme de proprietate la sfârşitul anului 2016, în 
procente:
• proprietate privată persoane fizice şi persoane juridice 33,9%
. Stat 66,1%

Lemnul, fiind o resursă regenerabilă, a fost folosit pentru susţinerea şi dezvoltarea 
indivizilor, a civilizaţiei umane în general, fiind folosit ca materie primă energetică, 
material pentru construcţii, unelte, arme, hârtie, mobilier etc. în anii 80' se tăiau 
aproximativ 25 milioane metri cubi masă lemnoasă anual faţă de 11,7 milioane 
metri cubi în 2006 şi 18 milioane metri cubi în 2016.

Nu înţelegem de ce creşte volumul exploatării masei lemnoase în ţara noastră şi 
nu este constant sau de ce nu scade? Ce fel de cerere determină această ofertă 
generoasă a Statului Român câtă vremea industria cherestelei este la pământ?
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Această întrecere socialistă asumată de toate guvernele din ultimii 30 de ani prin
care se urmăreşte depăşirea volumului masei lemnoase exploatate în regimul
comunist trebuie să înceteze.

Statul Român trebuie să stabilească anual un volum, prudent proporţionat, de 
exploatare a masei lemnoase doar pentru consumul intern în baza căruia trebuie 
să fie asigurat lemnul de foc pentru şcoli, grădinţe în mediul rural, dar şi pentru 
populaţie precum şl necesarul de lemn pentru fabricile de mobilă, ori pentru 
tăierile pentru igienizare sau pentru prevenirea sau lichidarea catastrofelor 
naturale, mai pe scurt pentru consumul intern care să fie proporţionat printr- 
0 aprobare specifică făcută transparent în Parlament prevăzută prin Legea 
Bugetului de Stat.

România a avut în trecutul nu foarte îndepărtat mult mai multe păduri, peste 79% 
din teritoriu fiind acoperit cu vegetaţie lemnoasă. Faptul că astăzi numai 27% din 
suprafaţa ţării reprezintă fondul forestier obligă la Recunoaşterea adevărului că 
România prezintă un deficit foarte mare de păduri. în ultimele secole, ca urmare 
a defrişărilor, au dispărut cel puţin 5.000.000 ha de pădure. în intervalul 1829- 
1922 au fost defrişate 3.000.000 ha, iar în perioada 1920 - 1929 au dispărut 
1.200.000 ha. Cele mai puternice despăduriri sau produs în zona de câmpie şi de 
deal unde procentul de împădurire a scăzut sub 7%, respectiv 27%.
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Potrivit unul studiu Greenpeace, în România se taie peste 3 ha de pădure la flecare 
oră. Din datele prezentate de Romsilva, rezultă că zilnic se exploatează în medie 
41 ha dintre care o mare parte o reprezintă tăierile ilegale.

Trebuie să ne preocupăm să facem legi prin care să creştem suprafaţa împădurită 
a ţării, astfel de lucruri ar trebui să predomine agenda publică a legislativului 
român care să stabilească clar parcursul către o ROMÂNIE VERDE întrucât criza 
ecologică se acutizează de la un an la altul, s-au intensificat procesele de erodare 
a solurilor, secetele sunt tot mai frecvente, a degenerate starea fondului forestier 
naţional, etc.

In cea mai mare parte, resursele statului sunt exploatate pentru pieţele externe 
de către firme care au ca unic scop profitul situaţie care ne-a adus în perioada 
2013-2018 la "criza lemnului de foc" întrucât datorită modului de exploatare a 
buşteanului, procentele legale de lemn de foc nu mai erau valorificate către 
populaţie făcând să crească neiustificat preţul acestor produse şi mai mult, să fie 
folosită cherestea, ca lemn de foc, ceea ce iarăşi a condus la creşterea preţului. 
Forţa de muncă a firmelor care alimentează pieţele externe poate fi absorbită de 
ample programe de împădurire, întreţinere şi pază a fondului forestier. De 
asemenea pot fi prevăzute facilităţi fiscale pentru importul de masă lemnoasă, şi 
pentru credite subvenţionate precum şi eliminarea taxelor pentru cei care 
lucrează în domeniu după modelul salariaţilor din domeniul IT.

Moratoriu de 10 ani este necesar pentru că în situaţii speciale preţul scade şi nu 
este oportun să vinzi dar şi pentru a da timp decidenţilor pentru reorganizarea 
Sistemului Silvic Naţional spre o direcţie în care suprafaţa împădurită în România 
să depăşească cu mult suprafaţa exploatată anual, astfel încât, copii noştri să 
respire un aer din ce în ce mai curat în propria ior ţară.

Dacă toate aceste situaţii excepţionale se rezolvă într-un interval mai mic de 10 
ani Parlamentul României poate interveni! pentru reducerea perioadei pentru care 
a fost instituit moratoriul adoptând o normă juridică adaptată noii situaţii juridice.

PENTRU INIŢIATORI:

DEPUTAT GEORGE -NICOLAE SIMION 
DEPUTAT PUSCASU LUCIAN FLORIN 
DEPUTAT ACATRINEI DOREL GHEORGHE 
SENATOR MIRCEA DANEASA



LISTA
Susţinătorilor propunerii legislative - „Lege pentru completarea art 19 din 

Legea nr. 46/2008, Codul silvic, privind instituirea unui moratoriu de 10 ani 
pentru exploatarea limitată a masei lemnoase, pentru consumul intern"

Numele şi prenumeleNr. Grupul
parlamentar
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