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Unde?
Ce ?

Cand?
Cum?

Cine?
De ce?

la nivel national
problema padurii si implicit a lemnului
este adusa in vizorul populatiei, a
societatii civile

ţinta : este populatia de la sate care se
incalzeste cu lemn de foc

a) campanie in massmedia si pe net pornita de onguri impotriva activitatilor din padure
b) majorarea artificiala a pretului lemnului de foc;
c) denigrarea personalului silvic;
d) destabilizarea sistemului actual de administare a
padurilor ;
e) intentia de a revolta populatia rurala impotriva
personalului silvic datorita lipsei lemnului de foc
f) asimilarea ocoalelor de regim cu marile regii de
catre ministerul de finante (vezi achizitii publice prin
SEAP- autoritate contractanta, etc)
g) atacuri concertate impotriva RNP- Romsilva

Cele doua intrebari trebuie analizate impreuna.

Multe din evenimente s-au desfasurat etapizat,
Majoritatea lor a functionat concomitent si
interconectat.

Cronologia evenimentelor :

Pasul 1:
In toamna lui 2016 se prezinta rezultatele
Inventarului forestier national conform caruia un volum
de 8,8 milioane metri cubi de lemn lipsesc
Pasul 2: Pe cale de consecinta, Padurile Romaniei
devin element component al sigurantei nationale
Pasul 3: Autoritatea modifica Legea 171/ 2010,
motivand ca:
-"Lipsa cadrului legal a avut drept consecință negativă tăieri ilegale cuantificate la cca 8 milioane de
mc pe an și în abuzuri ale administratorilor care pot duce la destructurarea ireversibilă a unor
suprafețe de pădure.
-În acest sens exemplificăm cazul administratorilor de pădure care exploatează anual în jur de 5
milioane de mc de lemn sub pretextul că arborii au fost afectați de factori biotici sau abiotici și se
încadrează la produce accidentale.
- Lipsa măsurilor stabilite prin prezentul act normativ s-a concretizat în ultimii ani în intensificarea
fenomenului tăierilor ilegale. În acest sens, precizăm că din datele puse la dispoziţie de către ICAS
Bucureşti – Serviciul Inventarul Forestier Naţional, volumul de lemn recoltat în perioada 2010 2013 din păduri este estimat la o medie de 26,69 milioane mc pe an, deși volumul autorizat şi
recoltat în perioada 2010 – 2013 este de aproximativ 17,9 mil. mc pe an (date puse la dispoziţie de
către Institutul Naţional de Statistică). Pe cale de consecinţă, diferenţa de masă lemnoasă, adică
aproximativ 8,8, mil. mc se presupune a fi recoltată ilegal. "

Pasul 4: Guvernul Ciolos, prin Secretar de Stat Erika Stanciu promoveaza
regulamentul de vanzare a masei lemnoase prin care vanzarea lemnului
din padurile proprietate uat este reglementata.

Pasul 5: Guvernul Tudose prin Secretar de Stat Istrate Stetco modifica
Codul silvic si promoveza regulamentul 715/ 2017 care blocheaza timp de
sase luni de zile vanzarea lemnului de foc catre populatie.
Pasul 6: Primavara 2018, cei mai importanti actori de pe piata lemnului de
foioase tripleaza pretul ( daca lemnul de foc catre populatie era de 100150 lei/ mc acesta ajunge franco fabrica la 390 lei /mc)
Pasul 6: Primavara 2018, cei mai importanti actori de pe piata lemnului de
foioase tripleaza pretul ( daca lemnul de foc catre populatie era de 100150 lei/ mc acesta ajunge franco fabrica la 390 lei /mc)
Pasul 7: Pe cale de consecinta dispare lemnul de foc de pe piata libera.
Toti agentii economici livreaza lemnul de foc la marii la marii
porcesatori; in satele de langa parchetele de exploatare nu mai ramane
nimic

Pasul 8: Concomitent ocolalele silvice sunt blocate la
mantinela de obligativitatea aplicarii regulamentului de
vanzare coroborat cu impunerea aplicarii SEAP in
procedura de achizitie a prestarilor de servicii_ exploatarea
lemnului.
Pasul 9: Tot in acelasi timp, incepe o campanie agresiva a
ONG-urilor impotriva personalului silvic si implicit
impotriva autoritatii care raspunde de silvicultura, cu
concursul anumitor institutii ale statului - fac referire la
ACORD DE COLABORARE nr. 517/ 27.02.2018 intre
Parchetul de pe Langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si
Fundatia Greenpeace.

Pe cale de consecinta, NU ŞTIM :
-Ce alte acorduri/ protocoale au mai fost incheiate in
domeniu si cu cine? ( eventual alte ong-uri)
-De ce nu au fost incheiate astfel de acorduri/ protocoale
cu autoritatea publica centrala care raspunde de
silvicultura / Garzile forestiere / RNP / AAP ?
-De ce este nevoie de un astfel de acord, cand orice
cetatean al Romaniei are obligatia sa raporteze o
infractiune, daca are cunostinta despre savârsirea
acesteia?
-De ce Parchetul General nu este parte semnatara a
Planului comun de actiune "SCUTUL PADURII“?

ONG-urile

Anumite trusturi de presa
Autoritatea publica centrala care raspunde de
silvicultura
Grupuri de interese din domeniu,
Anumiti reprezentanti ai institutiilor statului
Cine a finantat si a coordonat implementarea
acestei strategii

Tinta implementarii acestei strategii:
• Ca sa dispara lemnul de foc de pe piata
• Ca sa provoace revolta populatiei de la sate, la
inceputul iernii, impotriva administratiei silvice, a
firmelor de exploatare si a autoritatii, inducand
ideea ca acestia sunt principalii vinovati de lipsa
lemnului de foc.
• Ca sa se provoace concomitent o campanie de
taieri ilegale in toata zona rurala, aratand ca
sistemul actual de administrare este ineficient si
padurile trebuiesc administrate in alt mod. ?!

a. strategia a functionat bine pana in momentul aparitiei doboraturilor de vant din zona Arad- Bihor, care a adus pe piata circa 1
milion de metri cubi de foioase
b. Actorilor implicati in achizitionarea lemnului de foc li s-au
terminat banii, concomitent cu scaderea pretului de vanzare la
produsele finite (PAL, PFL, MDF, OSB)
c. In consecinta, acestia au scazut preturile de achizitie franco
fabrica
d. Firmele de exploatare sunt in pragul falimentului, pentru ca au
achizitionat lemn la preturi mari iar beneficiarii scad in continuare pretul. Cei care mai pot, reziliaza contractele.
e. Sa nu uitam de activitatea de "mercenariat" a ong-urilor, care
s-au transformat din organizatii ale oamenilor bine intentionati in
grupuri de presiune ale celor care ii finanteaza si in organe de
cercetare penala
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