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Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) este
surprinsă neplăcut de modul cum d-l Preşedinte al României, Kaus
Iohannis, a înţeles să trateze modificările la Noul Cod Silvic aprobat de
Parlament, prin respingerea lui şi retrimiterea lui la Comisia de Mediu
din Camera Deputaţilor, cu motivaţia că prin modificarea art.60 se
aduce atingere principiilor libertăţii economice şi contractuale, ca
fundamente esenţiale ale economiei de piaţă.
Din datele transmise de instituţiile abilitate RNP în 2014 a avut aprobat
un program de recoltare a masei lemnoase de 9.605 mii mc, reprezentând
aproximativ 70% din posibilitatea anuală a pădurilor din fondul forestier –
proprietate publică a statului, administrată de Regia Naţională a Pădurilor
(RNP).
Se ştie că cele mai mari firme ajunse în poziţie de investitori (Egger,
Schweighofer şi Kronospan - Austria) au beneficiat aproape 10 ani de multe
oportunităţi în dreptul de a cumpăra, prelucra cu drept de preemţiune a
aproximativ 30% din totalul masei lemnoase, aprobate în parlament a fi
recoltate ca lemn pe picior din pădurile proprietate publică, prin contracte de
furnizare a masei lemnoase încheiate cu RNP.
Este adevărat că deţin instalaţii de prelucrare a lemnului performante,
ceea ce le-au permis să crească preţurile de licitare a masei lemnoase, în mod
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special în zonele unde funcţionează mai multe firme de prelucrare a lemnului
în mobilă, aducăndu-le profituri de peste 35%, exportând o mare parte din
cherestea de bună calitate în ţările arabe, Italia, Anglia, Japonia, China, şi
altele, toţi de pe tot mapamondul în dauna agenţilor economici din profil.
Amintim că Noul Cod Silvic a fost avizat favorabil de comisiile de
mediu şi de agricultură ale Camerei Deputaţilor, ca for decizional. El a fost
supus procedurii de urgenţă de către Senat şi trecut cu 92 de voturi pentru,
fiind vorba de o lege organică.
În septembrie anul trecut (2014) la iniţiativa d-nei ministru Doina Pană,
şi susţinută atât la şedinţa Comisiei de Agricultură, Silvicultură, Industrie
Alimentară şi Servicii Silvice de la Camera Deputaţilor, cât şi la întâlnirea
avută la Poiana Braşov (septembrie 2014) cu toţi factorii implicaţi, specialişti
din toate instituţiile abilitate şi competente (ASFOR, APMR, FSLIL,
Universitaea Braşov, RNP, Asociaţia Proprietarilor Partenerilor de Păduri),
atât D-na Ministru cât şi interlocutorii şi-au exprimat, în cadrul dezbaterilor,
susţinerea promovării Noului Cod Silvic, ca o necesitate obiectivă pentru
combaterea stării de incertitudine şi a lipsei unor reglementări necesare în
vederea combaterii defrişărilor ilegale şi care pot persista şi după adoptarea
acestei legi organice.
Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului reprezintă
interesele a peste 30.000 de salariaţi, membri de sindicat, din peste 50 de
societăţi comerciale producătoare de mobilă şi prelucrarea lemnului şi
susţine punctele de vedere ale Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din
România (APMR) şi Asociaţiei Forestierilor din România (ASFOR), în
sensul că, pentru valorificarea resurselor şi asigurarea de locuri de muncă,
prin noul Cod Silvic trebuie să se reglementeze asigurarea resursei de masă
lemnoasă din proprietate publică a statului la licitaţiile de masă lemnoasă din
toamnă pentru anul următor, pe baza istoricului de consum pentru fabricile
producătoare de mobilă şi produse finite din lemn la preţuri de pornire
avizate de Consiliul Concurenţei.
În condiţiile fostului Cod Silvic şi a modului cum înţelege Instituţia
Prezidenţială să protejeze unele firme cu capital străin sau român, să poată
exploata în limita a maxim 30%, respectiv 6 mil. mc, din totalul masei
lemnoase aprobat pe an, de aproximativ 19 mil.mc, în detrimentul a peste
4000 de firme active româneşti, cu aproximativ 70.000 de salariaţi şi unde nu
e nevoie mai mult de aproximativ 3 mil.mc material lemnos şi îi sunt
respinse, considerăm că nu este corect, că nu există echitate, egalitate de
şanse, mai ales în interesul social.
Nu mai vorbim că pe lângă locurile de muncă din industria lemnului
(mobila, exploatarea şi prelucrarea lemnului) sunt create un număr important
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de locuri de muncă şi din alte sectoare de activitate precum şi industria
textilă, chimică de adezivi, lacuri şi vopsele, instalaţii şi utilaje, transportul
rutier de mărfuri, industria de echipamente.
Faţă de cele prezentate mai sus vă sugerăm să apelaţi la specialiştii
experţi din cadrul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurii, RNP, Asociaţii
Patronale, Federaţii Sindicale (CONSILVA şi FSLIL), alte instituţii abilitate
şi chiar unele societăţi civile cu rol consultativ.
De aceea conducerea FSLIL consideră că sunt necesare noi măsuri
menite să descurajeze defrişările şi furturile ilegale, aşa cum susţin şi alţi
factori implicaţi ca specialişti şi experţi din cadrul APMR, ASFOR, RNP,
Universitatea Transilvania Braşov, mass media şi alte organizaţii civile,
precum:
- Interzicerea exportului de buşteni şi implicarea agenţilor economici
din domeniul exploatării şi prelucrării primare a lemnului în vederea
valorificării superioare a lemnului;
- Amplificarea controalelor efectuate de autorităţile abilitate în
domeniul silviculturii şi forestier, cu aplicarea de sancţiuni dure, în
funcţie de pagubele cauzate;
- Pentru valorifiare întregului volum de masă lemnoasă pe picior,
aprobat spre exploatare, anual sunt necesare unele măsuri legislative
(HG-uri, Ordine ministeriale), cerute de Noul Cod Silvic cu privire
la reducerea vârstei de tăiere, modificarea unor instrucţiuni de
exploatare şi un Regulament de funcţionare flexibil din pădurile de
proprietate a statului;
- Reabilitarea, repararea celor peste 10000 de km de drumuri
calamitate, degradate fizic din cauza vechimii şi a intemperiilor
anuale.
- Emiterea unei Ordonanţe Guvernamentale privind infrastructura
forestieră, de construirea de noi drumuri, folosind surse de finanţare
europeană, bugetară, extrabugetară;
- Acordarea de credite avantajoase de către bănci;
- Scutirea impozitului pentru profitul reinvestit;
- Elaborarea unui cadru privind condiţiile ce trebuie respectate de
firme în profil pentru asigurarea unui salariu decent a muncitorilor
forestieri în raport cu importanţa muncii, transportului, alimentaţia,
protecţia muncii şi sanitare.
PREŞEDINTE,
DAN ANGHEL
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