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CĂTRE CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA DE AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI       
SERVICII SPECIFICE, 
DOMNULUI PREȘEDINTE – STĂNESCU ALEXANDRU, 
 
STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE, 
 
ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR, organizație patronală și         
profesională a operatorilor economici din domeniul exploatărilor forestiere și industrializării          
lemnului, având în vedere procedura de dezbatere parlamentară a Proiectului de Lege pentru             
modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic, vă transmitem atașat cu adresa nr.               
427/29.06.2020 punctul de vedere și propunerile de armonizarea a textelor propuse pentru a             
putea fi aplicate în activitatea de zi cu zi.  
Deviza ASFOR este o piață liberă, dar corectă. 

Asigurarea unui echilibru în piața lemnului din România este obligatorie pentru a permite             
atât investitorilor străini, cât și celor autohtoni accesul la resursele de lemn. 

Prin modificările aduse Codului silvic trebuie să ne asigurăm că atingem cel puțin             
următoarele obiective: 

● Lemn măsurat. Din pădure trebuie să expediem lemn măsurat de către persoane            
specializate în măsurarea lemnului. APV este un document estimativ. 

● Paza pădurii trebuie să fie făcută de către instituții specializate poliție/jandarmerie. După            
ultimul incident am ajuns la concluzia că nici dotarea cu tancuri a pădurarilor nu-i              
transformă în paznici. În definitiv rolul pădurarului este să administreze o pădure și să              
realizeze lucrările silvice care să asigure continuitatea pădurii nu să fie paznic.  

● Definirea corectă a lemnului și a produselor din lemn în conformitate cu prevederile art.2              
din Regulamentul UE nr. 995/2010. 

● Includerea reglementărilor de natură contravențională și penală în legi specifice -           
Legea 171/2010 și Codul penal. 

● Asigurarea lemnului de foc pentru populație din lemnul rezultat din lucrările de îngrijire             
şi conducere a arboretelor și tăierile de igienă. 
Vă asigurăm de întreaga disponibilitate a ASOCIAȚIEI FORESTIERILOR DIN         

ROMÂNIA – ASFOR de a participa ca partener de dialog în elaborarea soluțiilor legislative cu               
impact asupra economiei forestiere. 
Cu deosebită considerație, 
 

PREȘEDINTE, 
Ciprian Dumitru MUSCĂ 

 


