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Doamnei Secretar General Izabela CHENCIAN 

Stimată doamnă Secretar General, 

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL 
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Referitor la adresa dumneavoastră nr. XXXV/1848/23.04.2020, îm•egistrată la Consiliul 

Economic şi Social cu nr. 3069/28.04.2020, vă transmitam ataşat punctele de vedere exprimate de 

părţile reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social referitoare la propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Codului Silvic din 2008 (b168/16.04.2020). 

Cu deosebită consideraţie, 
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PUNCTE DE VEDERE 

referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Codului Silvic din 2008 (b168/16.04.2020) 

În temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modifrcările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Codului Silvic din 

2008 (b168116.04.2020). 

În temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, in şedinţa din data de 7.05.2020, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.37/18.03.2020, păr(ile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere: 

➢ reprezentantii părţii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de 

act normativ; 

➢ reprezentanţii părţii sindicale şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale 

ale societăţii civile au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act 

normativ, cu următoarea motivare: 



„Interzicerea exploatării masei lemnoase in perioada stării de urgenţă nu este posibilă 

întrucât pentru gospodărirea pădurilor sunt necesare fonduri, inclusiv pentru paza lor, 

împăduriri, tratamente silvice, etc. În situaţia actuală starea de urgenţă se termină la 15 

mai, sperăm să nu se mai repete. Există în proiect un caz de excepţie, se poate exploata 

masă lemnoasă in albia minoră a apelor sau de pe suprafala constructilor hidrotebnice. 

Pe talvegul sau albia minoră se construiesc baraje, praguri sau traverse care au rolul de a 

împiedica apariţia torenţilor, implicit a viiturilor şi a inundaţiilor. In timp aceste lucrări se 

colmatează şi se instalează vegetaţia forestieră care împiedică la rândul său crearea 

torenţilor. Project de lege nefundamentat.” 

„Proiectul de act normativ este fundamentat în principal pe " inconsecvenţele din 

legislaţia naţională" care "nu permit autorităţilor române să verifice cantităţile mar! 

de lemn tăiat ilegaP'. Textul propus al actului normativ nu vine să eficientizeze pachetul 

legislativ în domenju, ci stopează defmitiv activitatea . Acest lucru este in detrimentul 

activităţilor din domeniul silvic cu impact economic vizibil negativ;" 

„Interzicerea exploatarii lemnului care este o activitate sezoniera nu se aplica in nicio tara 

din Europa. Aceasta este permisa de Guvern a se desfasura in aceasta perioada" 

„Starea de urgenţă urmează a fi încetată la 15 mai a.c., măsurile restrictive sub motivaţia 

acesteia nu mai prezintă o oportunitate". 

"Conţin prevederi inaplicabile" 

"Încalcă dreptul constituţional cu privire la folosirea proprietăţii forestiere private" 

- "Încalcă regulile de bază ale economiei de piaţă cu privire la cerere şi ofertă;" 

- "Nu sunt resurse financiare şi nici condiţii tebnice de transport şi depozitare a masei 

lemnoase pentru a se valorifica din „rampe"; 

"Reîncadrarea fondului forestier naţional, propusă de iniţiator, pe grupele funcţionale, nu 

poate fi realizată deoarece nu există cadra tehnic care să prevadă acest lucru şi încalcă 

dreptul de proprietate al cetăţenilor;" 

- "Se afectează procesul de regenerate şi gospodărire a pădurilor." 
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