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1. Rezumatul petiției

Petiționarul condamnă defrișările ilegale care au loc în România, care s-au extins considerabil 
în timpul crizei COVID-19, precum și perioada de izolare declarată de autoritățile române. 
Mai multe organizații de protecție a mediului au contactat recent Guvernul României pentru 
a-i cere să intervină în această chestiune gravă. Petiționarul afirmă că defrișările de păduri 
virgine din România încalcă Directiva privind habitatele, care impune statelor membre să 
respecte o serie de obligații și proceduri specifice pentru a asigura menținerea sau, după caz, 
readucerea la un stadiu corespunzător de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de 
floră și faună sălbatică de importanță comunitară, cu scopul general de a asigura un nivel 
ridicat de protecție a mediului. Petiționarul solicită Parlamentului European să îndemne 
Comisia să lanseze o anchetă a situației referitoare la ultimele păduri virgine ale Europei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 octombrie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 decembrie 2020

Comisia este conștientă de acuzațiile formulate în mod regulat cu privire la exploatarea 
forestieră ilegală din România și a introdus acțiuni în justiție și a luat măsuri de politică 
adecvate în această privință.

În ceea ce privește acțiunile în justiție, Comisia a lansat o procedură de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor pentru încălcări ale legislației UE în domeniul mediului în ceea ce 
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privește activitățile forestiere1. Comisia a constatat că România nu a efectuat controale 
eficiente și adecvate pentru a verifica respectarea de către operatori a obligațiilor impuse de 
Regulamentul privind lemnul2 și nu a aplicat sancțiunile corespunzătoare. În plus, autoritățile 
române gestionează pădurile fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate, 
așa 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, ceea ce constituie o încălcare a Directivei 
privind păsările5 și a Directivei 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 pentru a asigura respectarea 
deplină a dreptului UE. În special, autoritățile române trebuie să se asigure că sistemul de 
urmărire a lemnului este pe deplin operațional și să revizuiască legislația privind sancțiunile 
silvice. În plus, planurile de gestionare a pădurilor deja adoptate trebuie revizuite pentru a le 
alinia la Directiva privind habitatele și la Directiva privind evaluarea strategică de mediu și 
pentru a specifica măsurile relevante pentru remedierea oricăror daune identificate pentru 
habitatele și speciile protejate. În fine, ar trebui să se acorde publicului acces la informațiile 
privind mediul în ceea ce privește planurile de gestionare a pădurilor. 

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. În ceea ce privește măsurile de politică, 
Strategia privind biodiversitatea pentru 20306 reamintește importanța definirii, cartografierii, 
monitorizării și protejării stricte a tuturor pădurilor primare și seculare care mai sunt prezente 
încă pe teritoriul UE. În acest sens, Comisia va adopta orientări în 2021, în urma unui proces 
participativ. Întrucât România este unul dintre statele membre care dispune încă de o 
suprafață importantă de păduri seculare, Comisia a inițiat discuții cu autoritățile române cu 
privire la necesitatea de a identifica și proteja strict aceste zone.

Concluzii

Comisia a introdus deja acțiuni în justiție și a luat măsuri de politică adecvate în ceea ce privește 
exploatarea forestieră ilegală din România și protecția pădurilor seculare din Europa.

1 2020/2033 -https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/inf_20_1212
2 Regulamentul (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, p. 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, p. 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, p. 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, p. 7-25.
6https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-
biodiversity-strategy-2030_ro 
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