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Subiect: Petiția nr. 0408/2020, adresată de Cristina Stănciucă, de cetățenie română, 
privind exploatarea forestieră ilegală în România

1. Rezumatul petiției

Petiționara denunță activitățile ilegale masive de exploatare forestieră care au avut loc în ultimii 
ani în România, susținând că autoritățile române sunt permisive în ceea ce privește aplicarea 
legislației UE privind zonele protejate. De asemenea, petiționara face referire la asasinarea 
recentă a doi pădurari care încercau să pună capăt activităților ilegale de defrișare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 iulie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații conform 
articolului 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Comisia este profund îngrijorată de exploatarea forestieră ilegală din România și va continua 
să monitorizeze îndeaproape situația. Comisia este, de asemenea, deosebit de sensibilă la 
incidentele violente care au dus la asasinarea pădurarilor de către exploatatori forestieri ilegali.

De aceea, Comisia a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva 
României, în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru 
încălcarea legislației UE din domeniul mediului în ceea ce privește activitățile forestiere1. 
Comisia a constatat că România nu a efectuat controale eficiente și adecvate pentru a verifica 

1 2020/2033 - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/inf_20_1212

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/inf_20_1212
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respectarea de către operatori a obligațiilor impuse de Regulamentul privind lemnul2 și nu a 
aplicat sancțiunile corespunzătoare. În plus, Comisia a constatat că autoritățile române 
gestionează pădurile fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate, astfel cum 
se prevede în Directiva privind habitatele3 și în Directiva privind evaluarea strategică de 
mediu4. Folosind imagini din satelit, Comisia a remarcat și că au dispărut habitate forestiere 
protejate în cadrul siturilor Natura 2000, încălcând Directivele privind păsările5 și privind 
habitatele. În plus, în planurile de gestionare a pădurilor există deficiențe în ceea ce privește 
accesul publicului la informațiile despre mediu. 

Comisia se așteaptă ca autoritățile române să ia mai multe măsuri imediate pentru a asigura 
respectarea deplină a dreptului UE. În acest sens, autoritățile române trebuie să pună pe deplin 
în funcțiune sistemul de urmărire a lemnului (SUMAL) și să revizuiască legislația privind 
sancțiunile silvice. În plus, autoritățile române trebuie să revizuiască planurile de gestionare a 
pădurilor deja adoptate pentru a le alinia la Directiva privind habitatele și la Directiva privind 
evaluarea strategică de mediu și pentru a remedia daunele aduse habitatelor și speciilor 
protejate. Acestea ar trebui, de asemenea, să își modifice actele cu putere de lege și actele 
administrative pentru a evalua impactul asupra mediului al fiecărui plan de gestionare a 
pădurilor și pentru a le modifica în urma acestei evaluări, astfel cum se prevede în normele de 
mediu ale UE. În cele din urmă, autoritățile române ar trebui să ofere acces publicului la 
informațiile despre mediu în ceea ce privește planurile de gestionare a pădurilor.

Concluzii

Autoritățile române ar trebui să își intensifice, cât mai curând posibil, eforturile de combatere 
a fenomenelor de exploatare forestieră ilegală. Comisia va continua să monitorizeze 
îndeaproape punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației de mediu a UE în ceea ce 
privește activitățile forestiere din România și nu va ezita să ia măsuri suplimentare atunci când 
este cazul.

4. Răspunsul Comisiei (REV I), primit la 23 noiembrie 2021

Comisia monitorizează îndeaproape procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor aflată 
în desfășurare în această chestiune6. În urma avizului motivat trimis în iulie 2020, România și-
a asumat o serie de angajamente: 

- să facă sistemul de urmărire a lemnului pe deplin operațional și să finalizeze revizuirea 
legislației privind sancțiunile forestiere; 

2Regulamentul (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 (Text cu relevanță pentru 
SEE), JO L 295, 12.11.2010, pp. 23–34.
3 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, pp. 7–50.
4 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri și programe asupra mediului, JO L 197, 21.7.2001, pp. 30–37.
5 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, JO L 20, 26.1.2010, pp. 7-25.
6 INFR(2020)2033.
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- să modifice legislația relevantă pentru a evalua impactul de mediu al planurilor de 
gestionare a pădurilor și să le revizuiască pe cele deja adoptate pentru a le alinia la legislația 
UE; 

- să finalizeze procesul inițiat de a furniza acces publicului la informațiile despre mediu 
în ceea ce privește planurile de gestionare a pădurilor. 

În pofida unor progrese, România nu și-a îndeplinit toate angajamentele de mai sus:

- în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului UE privind lemnul7, autoritățile 
române au finalizat modernizarea sistemului lor de trasabilitate a lemnului (Sumal 2.0), care 
este în vigoare de la sfârșitul lunii ianuarie 2021;

- în ceea ce privește sancțiunile, revizuirea Codului de gestionare a pădurilor din 
septembrie 2020 a introdus o serie de noi sancțiuni în ceea ce privește recoltarea, expedierea și 
transportul lemnului. Cu toate acestea, procesul nu este finalizat, deoarece revizuirea 
sancțiunilor legate de utilizarea sistemului de trasabilitate a lemnului nu este încă finalizată;

- adoptarea proiectului de ordin ministerial care va organiza procedurile de evaluare 
ecologică a planurilor de gestionare a pădurilor a fost întârziată de mai multe ori. Din cauza 
acestei întârzieri, revizuirea planurilor de gestionare a pădurilor nu a început încă;

- autoritățile române nu au prezentat încă un plan general de refacere a zonelor deteriorate 
în urma evaluării imaginilor prin satelit;

- în cele din urmă, autoritățile române s-au angajat să asigure accesul la planurile de 
gestionare a pădurilor și, în acest sens, au început să le facă publice. 

Comisia evaluează informațiile și dovezile disponibile și nu va ezita să ia măsuri suplimentare 
pentru a asigura respectarea deplină a legislației UE în domeniul mediului.

În sfârșit, UE nu are competența de a ancheta sau urmări penal infracțiuni precum asasinatele 
în statele membre. Autoritățile române au responsabilitatea de a adopta măsuri adecvate pentru 
a combate exploatarea forestieră ilegală și a proteja apărătorii mediului.

Concluzie

Autoritățile române ar trebui să își intensifice, cât mai curând posibil, eforturile de combatere 
a fenomenelor de exploatare forestieră ilegală. Comisia va continua să monitorizeze 
îndeaproape punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației de mediu a UE în ceea ce 
privește activitățile forestiere din România și nu va ezita să ia măsuri suplimentare atunci 
când este cazul. 

7Regulamentul (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 (Text cu relevanță pentru 
SEE), JO L 295, 12.11.2010, pp. 23–34.


