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Stimate domnule deputat, 

 

Președinta von der Leyen și comisarul Sinkevičius vă mulțumesc pentru scrisoarea 

dumneavoastră din 14 aprilie 2020 și m-au rugat să vă răspund în numele dumnealor. În 

scrisoarea dumneavoastră, vă exprimați îngrijorarea cu privire la faptul că exploatarea 

forestieră în România este mai puțin monitorizată în contextul pandemiei. De asemenea, 

solicitați Comisiei să inițieze un dialog cu autoritățile române pentru a lua măsuri 

imediate de interzicere totală a oricărei activități de tăiere a pădurilor în timpul stării de 

urgență.  

Comisia este la curent cu îngrijorările cu privire la tăierile ilegale ale pădurilor care au 

circulat în mass-media și urmărește îndeaproape toate evoluțiile pe acest subiect. Suntem 

de asemenea deosebit de îngrijoraţi cu privire la recentele incidente care s-au soldat cu 

decesul mai multor pădurari.  

În acest context, comisarul Sinkevičius a discutat recent cu ministrul român al mediului, 

dl. Alexe, încurajându-l în mod insistent să intensifice eforturile de a pune capăt tăierilor 

ilegale ale pădurilor.  

Doresc să remaintesc că, la 12 februarie 2020, Comisia a lansat o procedură de constatare 

a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolul 258 din TFUE împotriva României pentru 

încălcări sistematice ale legislației UE în materie de mediu, în ceea ce privește activitățile 

forestiere
1
. Vom continua să acordăm o mare importanță acestei chestiuni și să 

îndeamnăm autoritățile române să se conformeze legislației UE prin luarea unui număr 

de măsuri cu caracter imediat:  
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 să repună în funcțiune sistemul de urmărire a masei lemnoase (SUMAL) să aplice 

sancțiunile și măsuri preventive corespunzătoare în cazurile de tăieri ilegale ale 

pădurilor;  

 

 să modifice legile și reglementările naționale privind planurile de management 

forestier pentru a se conforma obligaţiilor prevăzute de legislaţia UE, potrivit căreia 

impactul de mediu al acestor planuri trebuie evaluat înainte de aprobarea si punerea 

lor în aplicare. Până la efectuarea acestor modificări, aplicarea planurilor de 

management forestier în vigoare trebuie suspendată; 

 

 să facă accesibile publicului planurile de management forestier; 

 

 să restaureze siturile Natura 2000 care au fost deteriorate.  

 

Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare și asigurarea 

respectării legislației UE în materie de mediu în ceea ce privește activitățile forestiere din 

România și doresc să vă asigur că nu va ezita să ia măsuri suplimentare atunci când este 

cazul. 

Cu stimă, 

(e-signed) 

 

Daniel Calleja 

 

c.c.: Dl. Costel Alexe, Ministrul Mediului       
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